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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom och den vanligaste behandlingsmetoden är 

läkemedelsbehandling, samtidigt är negativa biverkningar är vanligt förekommande. På 

senare tid har fysisk aktivitet framförts som en lovande behandlingsmetod. De studier som 

finns inom området visar på begränsad evidens.  

Syfte: Att sammanställa evidensläget gällande effekten på depressionssymtom som aerob 

träning har i jämförelse med antidepressiva läkemedel hos vuxna med depression. 

Metod: Litteraturstudie med systematisk litteratursökning i den medicinska databasen 

PubMed. De inkluderade studierna kvalitetsgranskades med hjälp av PEDro-skalan och en 

evidensgradering genomfördes med hjälp av GRADEstud.  

Resultat: Åtta studier med totalt 936 deltagare och acceptabel till god vetenskaplig kvalitet 

inkluderades. Samtliga studier hade aerob träning som intervention, men i vissa studier ingick 

även annan behandling. Kontrollgruppen fick läkemedelsbehandling i samtliga studier. De två 

sammanvägda studierna som undersökte effekten av aerob träning i kombination med 

läkemedelsbehandling jämfört med enbart läkemedelsbehandling visade ingen signifikant 

effekt. Resultatet fick låg tillförlitlighet på grund av bristande samstämmighet och precision i 

studierna. Det övriga resultatet pekade åt olika håll. 

Slutsats: Det finns otillräcklig evidens för effekten av aerob träning på depressionssymtom i 

jämförelse med läkemedel. De inkluderade studierna skiljde sig gällande typ av intervention, 

vilket försvårade vid sammanvägning av resultatet. Resultatet visade att aerob träning i 

kombination med läkemedelsbehandling eller enbart aerob träning inte är mer effektivt än 

läkemedelsbehandling vid depression. 

Nyckelord: depression, symptoms of depression, aerobic exercise, antidepressants 



 
 

Abstract 

Background: Depression is a common disease and pharmaceuticals are the most regularly 

used treatment, though negative side effects are common. Recently, physical activity has been 

presented as a promising treatment. Existing studies in the field show limited evidence.  

Aim: To compile the level of evidence regarding the effect on symptoms of depression 

aerobic exercise has in comparison to pharmaceuticals in adults with depression.  

Method: A literature review with a systematic literature search carried out in the medical 

database PubMed. Scientific quality was reviewed with the PEDro scale and the strength of 

evidence was assessed with GRADEstud.  

Results: Eight studies with a total of 936 participants and scientific quality of fair to good was 

included. Aerobic exercise was included as an intervention in all studies. Some studies 

included other treatments. The control group received pharmaceutical treatment. The result of 

the two combined studies that examined the effect of aerobic exercise in combination with 

pharmaceuticals compared to pharmaceutical treatment alone showed no significant effect. 

The result gained low strength of evidence due to lack of conformity and precision. The other 

results differed.   

Conclusion: There are insufficient evidence for the effect of aerobic exercise on symptoms of 

depression in comparison with pharmaceuticals. The included studies differed on type of 

intervention, which made it difficult to weight together the results. The result showed that 

aerobic exercise or aerobic exercise combined with pharmaceuticals is not more effective than 

pharmaceutical treatment alone.   

Keywords: depression, symptoms of depression, aerobic exercise, antidepressants  
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1. Bakgrund 
Depression är en vanlig sjukdom som innebär såväl mänskligt lidande som stora 

samhällskostnader. Behandling av sjukdomen kan ske både farmakologiskt i form av 

antidepressiva läkemedel och icke-farmakologiskt genom exempelvis samtalsterapi. På senare 

tid har även fysisk träning framförts som en lovande behandlingsmetod mot depression (1). 

De senaste åren har det skett en ökning av psykisk ohälsa, vilket även kan ses i användningen 

av antidepressiva läkemedel. Uttaget av antidepressiva läkemedel har ökat i takt med den 

ökade sjukligheten. Samtidigt presenterar Socialstyrelsen att läkemedelsanvändningen skulle 

kunna minska om bättre tillgång till psykologisk behandling ges (2). Vid användning av 

antidepressiva läkemedel finns det risk för biverkningar, varav bland annat huvudvärk, 

illamående och sömnsvårigheter hör till de vanliga (3). Fysisk träning, däremot, har flertalet 

positiva effekter, såsom förbättrat humör, ökat självförtroende och ökad produktion av 

endorfiner som kan reducera smärta (4).  

 

1.1  Depression 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för olika psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. 

Psykiska besvär kan vara exempelvis känslor av oro och nedstämdhet, medan psykiatriska 

tillstånd är diagnostiserad psykisk ohälsa som exempelvis ångestsyndrom och depression (5). 

Depression är ett psykiatriskt tillstånd och en sjukdom som årligen drabbar 3.8% av världens 

befolkning, vilket motsvarar 280 miljoner människor (6).  

Sjukdomen kännetecknas av perioder av nedstämdhet och känslor av att vara värdelös, samt 

förändringar i tankar, känslor och kroppsliga funktioner. Det är vanligt att det vardagliga livet 

påverkas i form av försämrad aptit, sömn, självkänsla och livsglädje. Även möjligheten att 

kunna studera eller arbeta som vanligt kan försämras (7).  

Allvarligheten av sjukdomen kan kategoriseras i tre olika svårighetsgrader: lindrig, medelsvår 

och svår. Vid lindrig depression uppfylls flera diagnoskriterier, men påverkan på det 

subjektiva lidandet och vardagsfunktionen är ofta liten. Vid medelsvår depression är 

symtomen fler och personen kan ha stora problem att klara av vardagen, samtidigt som 

livskvaliteten kan vara nedsatt. Vid svår depression är personens funktionsförmåga och 

livskvalitet kraftigt nedsatt eller obefintlig, samtidigt som det kan finnas risk för psykotiska 

symtom (8).  
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Diagnosen depression kan bland annat ställas med hjälp av femte upplagan av manualen 

Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM-5). Manualen är ett diagnostiskt 

system som innefattar nio kriterier där bland annat nedstämdhet, minskat intresse/glädje, 

sömnstörningar och självmordstankar ingår (9). 

 

Riskfaktorer  

Generellt uppkommer depression vid akut eller kronisk stress i kombination med andra typer 

av stressorer, exempelvis immobilisering, social isolering och oförutsägbara situationer. Det 

finns även en genetisk faktor som ökar risken för att drabbas av depression (10). Vidare finns 

ett samband mellan depression och fysisk ohälsa, till exempel kan kardiovaskulär sjukdom 

leda till depression (6).  

 

Verkningsmekanismer  

Signalämnen som dopamin, noradrenalin, serotonin och endorfiner stimulerar till ökad 

nervcellsnybildning i hippocampus, men vid depression minskar hippocampus i volym. 

Stresshormonet kortisol förmodas påverka den minskade nervcellsnybildningen (11).  

Det neuroprotektiva proteinet Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) antas öka cellers 

överlevnad, tillväxt och differentiering, samtidigt som det minskar depression genom att 

skydda mot stressinducerad nervskada. Vid depression är nivåerna av BDNF låga (12). 

 

1.2 Utfallsmått vid depression  

För att bedöma sjukdomsgraden hos en patient med depression används olika 

bedömningsskalor som berör patientens depressionssymtom, som i slutändan är relevanta för 

att avgöra hur patienten påverkas av sjukdomen i sitt liv. Nedan beskrivs några av de 

vanligaste bedömningsinstrumenten som behandlas i detta arbete.  

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS, benämns även som HAM-D) är en av de mest 

använda bedömningsskalorna för depression. Original-formuläret innehåller 17 punkter om 

upplevda depressionssymptom under den senaste veckan. En senare version av HDRS 

inkluderar fyra ytterligare punkter för att kunna subgruppera depressionen. Samtliga 17 eller 

21 punkter i formuläret skattas mellan 0–4 av patienten. En totalpoäng på 20 eller högre i 



3 
 

original-formuläret indikerar på minst måttlig grad av depression, medan 0-7 poäng ses som 

normalt (13).  

Becks Depression Inventory (BDI) är ett bedömningsinstrument som mäter grad av 

depressivitet. Självskattningsformuläret består av 21 punkter och mäter 21 olika symptom och 

attityder som skattas på en fyrgradig skala. Den totala poängen påvisar graden av depression 

och maxpoängen på skalan är 63 poäng. En totalpoäng på 0–13 indikerar minimal depression, 

14–19 poäng indikerar lindrig depression, 20–28 poäng indikerar måttlig depression och 29–

63 poäng indikerar svår depression (14). 

BDI-II är en senare version av BDI där punkter som involverar förändringar i 

kroppsuppfattning, hypokondri och svårigheter att arbeta ersatts. Punkter om sömn och aptit 

reviderades i BDI-II för att bedöma både ökning och minskning. I BDI svarar patienten 

utifrån sina upplevda depressionssymptom under den senaste veckan medan BDI-II utgår från 

de två senaste veckorna (15). 

Geriatric Depression Scale (GDS) är ett screeninginstrument för att identifiera depression hos 

den äldre populationen och består av 15–30 frågor som beskriver olika depressionssymptom. 

Antalet frågor beror på version: original-skalan består av 30 ja- eller nej-frågor, kortversionen 

består av 15 frågor (GDS-15), medan en modifierad svensk version består av 20 frågor (GDS-

20), varav fem frågor handlar om fysisk hälsa. Totalpoängen summeras och gränsvärdet för 

depression är från 5–10 poäng, beroende på skalans version (16). Maxpoäng för respektive 

version är 15, 20 och 30. 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är ett skattningsinstrument 

bestående av 10 frågor om depressionssymptom där patienten får 0–6 poäng per fråga. 

Patienten svarar utifrån sitt mående under de senaste tre dagarna (17). Maxpoängen är 54 

poäng, där 13–19 poäng indikerar lindrig depression, 20–34 poäng indikerar medelsvår 

depression och över 35 poäng indikerar svår depression (18). 

 

1.3 Behandling vid depression  

Farmakologisk behandling  

Den vanligaste farmakologiska behandlingsmetoden vid depression är antidepressiva 

läkemedel i form av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin- och 

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (19). SSRI och SNRI verkar genom att hindra 
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återupptaget av signalämnena serotonin respektive noradrenalin i nervcellernas synapser, 

vilket ökar koncentrationen av dessa ämnen i hjärnan (20).  

Allt fler personer i Sverige får antidepressiva läkemedel utskrivet och från 2006 till 2018 

ökade förskrivningen med 25%. Den högsta konsumtionen förekommer bland äldre personer, 

medan den största ökningen finns bland barn och unga, vilket anses korrelera med en ökad 

psykisk ohälsa inom gruppen (21).  

En studie av Trivedi m. fl. visar att hälften av de som behandlats med antidepressiva 

läkemedel under en period på 12-14 veckor upplever att mindre än 50% av de depressiva 

symtomen minskar, varav en del av dessa personer inte alls upplever en kliniskt relevant 

förbättring av symtomen (22).  

Vanligt förekommande biverkningar i samband med konsumtion av antidepressiva läkemedel 

är viktökning, sexuell dysfunktion, huvudvärk, illamående, yrsel, sömnsvårigheter, 

muskelspasmer, muntorrhet, svettningar och diarré (3).  

 

Icke-farmakologisk behandling  

Till icke-farmakologisk behandling vid depression hör bland annat fysisk träning och 

samtalsterapi i form av kognitiv beteendeterapi och interpersonlig terapi. Vid lindrig 

depression rekommenderas psykosociala behandlingsformer, där bland annat egenvård med 

fysisk aktivitet bör ingå. Vid medelsvår depression beskrivs fysisk aktivitet som en 

kompletterande behandlingsform till antidepressiva läkemedel och samtalsterapi (23). 

 

Fysisk träning  

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver 

viloförbrukningen. Denna aktivitet kan ske i vardagen, på fritiden eller under transport. Fysisk 

träning är planerad och organiserad fysisk aktivitet där det finns ett syfte med träningen, 

vanligen att bibehålla eller förbättra fysiska förmågor, som exempelvis kondition och 

muskelstyrka. Denna form av fysisk aktivitet innebär oftast ombyte till träningskläder (24). 

Aerob fysisk aktivitet (konditionsträning) karakteriseras av att energibehovet i första hand 

täcks av processer som förbrukar syre och intensiteten kan variera från låg till mycket hög 

(25). Genom att mäta eller skatta den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) med 
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hjälp av maximala eller submaximala konditionstester kan den aeroba kapaciteten utvärderas 

(26). Ett vanligt maximalt konditionstest är arbetsprov på cykel, där belastningen successivt 

stegras. De vanligaste metoderna att bedöma aerob kapacitet i Sverige är Åstrands cykeltest 

och Ekblom Bak-test (26). Ett annat sätt att skatta aerob kapacitet är med RPC-skalan (Rating 

of Perceived Capacity) där patienten får skatta på en skala 1–20 vad hen kan utföra i en 

halvtimme eller mer, där 1 är att sitta stilla och 18-20 är att utföra aerob träning på elitnivå 

(27,28). 

Både aerob träning (konditionsträning) och muskelstärkande träning (styrketräning) har visat 

sig ge effekt på depression (29). Det finns vidare ett samband mellan träningsintensitet och 

effekt. Både konditionsträning och styrketräning med måttlig till hög intensitet ger större 

effekt på depression än lågintensiv träning (29). En systematisk översikt av Xie m. fl. 

presenterar att träning med måttlig intensitet är tillräckligt för att reducera de depressiva 

symtomen, men att träning med högre intensitet ger bättre effekt. Författarna rekommenderar 

vidare aerob träning eller kropp och själträning med måttlig intensitet, 3-5 gånger i veckan i 

4-16 veckor (30).  

 

Verkningsmekanismer: träning vid depression  

Neurotransmissionen av bland annat dopamin, noradrenalin, serotonin och endorfiner 

påverkas positivt av fysisk aktivitet, vilket gör att det fungerar som en motståndskraft mot den 

minskning av hippocampus som sker vid depression (11). Träning anses även öka 

motståndskraften mot stress, vilket sker bland annat genom normalisering av ökade 

kortisolhalter (11). Dessutom ökar nivåerna av det neuroprotektiva proteinet BDNF vid 

träning, vilket anses minska depressiva symtom (12).  

Vidare förbättrar fysisk aktivitet flera faktorer som i sin tur kan häva en depression. Träning 

kan ge ökat självförtroende, självkänsla och self-efficacy (31). Samtidigt kan det innebära 

beteendeförändringar som medför bättre sömn och kognitiva funktioner. Även depressiva 

känslor och tankar kan påverkas positivt av fysisk aktivitet (31). 
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2. Problemformulering 
Allt fler personer i Sverige får antidepressiva läkemedel utskrivet och från 2006 till 2018 

ökade förskrivningen med 25% (22). Samtidigt är det vanligt att personer med depression 

upplever negativa biverkningar vid användning av antidepressiva läkemedel (3).  

En översiktsstudie av Netz m. fl. presenterade att de studier som undersöker antidepressiva 

läkemedel jämfört med varierade former av träning visar på begränsad evidens, samtidigt som 

de flesta av de granskade studierna stödjer användning av träning som behandling vid 

depression (32).  

Resultatet i denna studie kan ge indikation på om just aerob träning som behandling vid 

depression bör rekommenderas i större utsträckning, för att minska det mänskliga lidandet 

som biverkningar av läkemedel vid depression kan ge.  

Vidare kan ett dos-respons-samband gällande träning vid depression ses, där 

konditionsträning med måttlig intensitet ger större effekt på sjukdomen än träning med låg 

intensitet, som inte skiljer sig från placebo (33). Detta talar för att fysioterapeutens roll vid 

träning som behandling av depression är viktig för att dosen ska bli optimal och träningen ska 

ge bästa möjliga effekt. Genom att undersöka depressionsbehandling ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv kan kunskapen om fysioterapeutens roll vid psykiatriska tillstånd öka.  

 

2.1  Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekten av aerob träning i jämförelse med 

antidepressiva läkemedel som behandling hos vuxna personer med depression. Detta gjordes 

med hjälp av utfallsmåttet depressionssymtom. Vidare har även de inkluderade studiernas 

kvalitet granskats med hjälp av PEDro-skalan och resultatens tillförlitlighet har sammanvägts 

med hjälp av evidensgraderingsverktyget GRADEstud. 

 

2.2 Frågeställningar 

I studier som undersöker effekt av aerob träning jämfört med antidepressiva läkemedel på 

depressionssymtom hos personer över 18 år med diagnosticerad depression:  

1. Vilken effekt framkommer i de inkluderade studierna? 
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2. Vilken risk för snedvridning, granskat med PEDro, finns i de inkluderade studierna?  

3. Vilken tillförlitlighet, granskat med GRADEstud, har sammanvägningen av resultatet från 

de inkluderade studierna? 

 

3. Metod 
3.1  Design 

Undersökningen av frågeställningarna har skett i form av en systematisk litteraturstudie där 

åtta vetenskapliga artiklar som genomfört randomiserade studier har granskats. En 

litteraturstudie sammanställer resultat från flertalet originalstudier inom ett ämne, vilket gör 

att designen placeras högt upp i evidenshierarkin. För att kunna implementera forskning i det 

kliniska arbetet krävs att det utförs systematiska sammanfattningar av den befintliga 

evidensen (34). Eftersom det redan fanns ett antal interventionsstudier inom området ansåg vi 

det relevant att sammanställa resultatet av dessa.  

 

3.2  Urval 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar som utfört randomiserade kontrollerade studier 

genomfördes i databasen PubMed, som innehåller referenser till artiklar inom bland annat 

biomedicin och beteendemedicin (35). 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades var randomiserade kontrollerade studier publicerade mellan 1999 

och 2021. Studierna var utförda på personer över 18 år med diagnosticerad depression och 

undersökte effekten av aerob träning eller kombinationsträning, där aerob träning ingick, på 

depressionssymtom hos deltagarna. En kontrollgrupp i studierna fick antidepressiva 

läkemedel. Studierna skulle ha etiskt godkännande. Se tabell 1 för PICO.  

Exklusionskriterier 

Studier som enbart undersökte effekten utifrån hur många procent av deltagarna som 

uppnådde en specifik minskning av depressionssymtomen exkluderades. Även betalartiklar 

och artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska exkluderades. 
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Tabell 1: PICO 
Population Personer över 18 år med diagnostiserad depression av lindrig, medelsvår eller svår grad. 

Intervention Deltagarna i interventionsgruppen har genomgått en träningsperiod bestående av aerob 

träning. 

Control Kontrollgruppen har behandlats med antidepressiva läkemedel under motsvarande period 

som interventionsgruppen har utfört aerob träning. Fysisk träning fick inte ingå i 

kontrollgruppen. 

Outcome Utfallsmåttet i studierna var depressionssymtom. 

 

3.3 Genomförande 

Datainsamling 

Sökningen genomfördes den 11 oktober 2022 i databasen PubMed och resulterade i 157 

träffar, se tabell 2. Samtliga sammanfattningar lästes av båda författarna var för sig innan ett 

gemensamt beslut togs utifrån inklusionskriterierna att läsa 11 av artiklarna i fulltext. Därefter 

gjordes en manuell sökning av referenslistor och ytterligare två artiklar bedömdes relevanta 

att läsas i fulltext. Totalt 13 artiklar lästes i fulltext innan fyra artiklar exkluderades till följd 

av att studierna var genomförda på samma population som i andra inkluderade artiklar. 

Ytterligare en artikel exkluderades på grund av att interventionen inte bestod av aerob träning. 

Åtta artiklar inkluderades slutligen i studien, se figur 1.  

 

Tabell 2: Sökresultat 
 

Databas 

 

Sökord 

 

Filter 

Antal 

träffar 

Antal efter 

granskning 

av abstracts 

Antal efter 

sökning i 

referenslistor 

Antal efter 

granskning 

av fulltext 

PubMed Läkemedel 

Title/abstract: antidepress*, 

pharmaceutic*  

MeSH Terms: pharmaceutical 

preparations, antidepressive agents 

Träning 

Title/abstract: physical activit*, 

exercise 

MeSH Terms: exercise 

Depression 

Title/abstract: depress* 

RCT 157 11 13 8 
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MeSH Terms: depressive disorder, 

depression 

 

NOT  

Title/abstract: cancer, angina, 

respiratory, cardiac, parkinson* 

 

 

Databearbetning 

Efter datainsamlingen kvalitetsgranskades de åtta inkluderade studierna med hjälp av PEDro-

skalan, som är ett verktyg för att granska validitet och statistisk rapportering hos kliniska 

studier. Skalan består av 11 punkter där den första punkten berör extern validitet och 

exkluderas från poängskalan. En totalpoäng på mellan 0 och 10 poäng kan därmed uppnås, 

där 0-4 poäng betraktas som låg kvalitet, 4-5 poäng betraktas som acceptabel kvalitet, 6-8 

poäng betraktas som god kvalitet och 9-10 poäng betraktas som mycket god kvalitet (36). För 

studier där interventionen består av träning är blindning av deltagare och behandlare svårt att 

uppnå, vilket gör att kriterierna 5 och 6 inte kan uppfyllas (37). Maxpoängen reduceras därför 

till 8 poäng.  Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna var för sig innan en 

gemensam poäng sattes efter diskussion mellan författarna. Syftet med detta var att öka 

kvaliteten och tillförlitligheten på granskningen.  

Därefter genomfördes en bedömning av tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet med 

hjälp av evidensbedömningsverktyget GRADEstud, som är en reviderad version av GRADE. 

GRADE är utvecklat av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och 

består av en fyrgradig skala där den vetenskapliga grunden för en interventions effekt kan 

graderas med hög tillförlitlighet (++++), måttlig tillförlitlighet (+++), låg tillförlitlighet (++) 

eller mycket låg tillförlitlighet (+). Initialt görs antagandet att resultatet har hög tillförlitlighet. 

Därefter kan tillförlitligheten justeras genom att poäng dras av utifrån de tre riskområdena: 

bristande samstämmighet i studierna, bristande precision och bristande överförbarhet eller 

relevans. I den reviderade versionen av GRADE har några kriterier utelämnats eller skrivits 

om för att vara bättre anpassad för studentuppsatser (38). Evidensgraderingen utfördes av 

båda författarna var för sig innan en gemensam poäng sattes efter diskussion mellan 

författarna. Syftet med detta var att öka kvaliteten och tillförlitligheten på granskningen. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess. n=antal 

 

3.4 Etiska överväganden 

En systematisk översikt från 2020 redovisade att fysisk träning har en välgörande effekt på 

symtomen hos personer med depression (39). De depressiva symptomen beräknades därför 

inte förvärras av fysisk aktivitet, vilket talade för att den förväntade nyttan av studien 

övervägde riskerna. Nyttan med litteraturstudien var att sammanställa evidens om effekten av 

träning som behandling vid depression i jämförelse med läkemedel, som har negativa 

biverkningar som påföljd. En risk med studien var att utformningen av 

träningsinterventionerna skiljde sig mycket mellan de inkluderade studierna, vilket kan ha 

påverkat studiens kliniska tillämpbarhet.  

Litteratursökning 

n = 157 

Lästa sammanfattningar 

n = 157 

Inkluderade sammanfattningar 

n = 11 

Artiklar lästa i fulltext 

n = 13 

Inkluderade artiklar 

n = 8 

Exkluderade sammanfattningar 

n = 146 

Manuell sökning av referenslistor 

n = 2 

Exkluderade artiklar 

n = 5 
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Sju av de åtta inkluderade studierna hade erhållit etiskt godkännande. I en studie (40) 

saknades information om etiskt godkännande. Dock redovisades att studien var utförd enligt 

Helsingforsdeklarationen, som innehåller etiska regler för forskning på människor (41). 

 

4. Resultat 
4.1 Sökresultat 

Åtta randomiserade kontrollerade studier (RCT) inkluderades efter sökningen i PubMed, se 

tabell 3. Populationen bestod av vuxna med diagnosticerad depression där graden av 

depression varierade. Deltagarantalet i studierna skiljde sig från 24 till 313 personer. 

Könsfördelningen hos deltagarna i studierna varierade från 54% till 100% kvinnor. Totalt 936 

personer ingick i studierna. Studiernas duration varierade från 4 till 24 veckor.  

I två studier var interventionen aerob träning tillsammans med SSRI (42,43) och i en studie 

var interventionen enbart aerob träning (44). En studie hade två interventionsgrupper där den 

ena gruppen fick aerob träning tillsammans med SSRI och den andra gruppen fick enbart 

aerob träning (45). Studien av Belvederi Murri m. fl. (40) hade två interventionsgrupper där 

den ena gruppen fick aerob träning tillsammans med SSRI och den andra gruppen fick 

kombinerad träning i form av konditionsträning, styrketräning, koordinationsträning och 

balansträning tillsammans med SSRI.  

I studien av Verrusio m. fl. (46) var interventionen kombinationsträning i form av aerob 

träning tillsammans med musikterapi. I två studier var interventionen kombinationsträning där 

bland annat aerob träning och styrketräning ingick (47,48).  

I samtliga studier behandlades en kontrollgrupp med antidepressiva läkemedel, där 

majoriteten fick SSRI i form av sertralin.  
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Tabell 3. Inkluderade studier 
Författare 

År 

 

Land 

 

Studiedesign 

Deltagare 

Ålder  

Kön 

Bortfall 

Grad av 

depression 

Intervention 

 

Interventionens längd 

Kontrollgrupp Utfallsmått 
 
Resultat 
 

Carneiro m. fl. (42)  

2015 

 

Portugal 

 

RCT 

26 st 

50.16±12.08 

år 

100% kvinnor 

7 st (27%) 

Svår 

 

Övervakad aerob träning med 

måttlig intensitet i 45-50 min, 3 

pass/vecka + SSRI 

 

16 veckor 

SSRI BDI-II 

 
Signifikant skillnad på BDI-II hos TG 
jämfört med LG (större minskning hos 
TG jämfört med LG) (p = 0.031). 
 
Minskning av BDI med 10.67 poäng 
hos TG. Ökning av BDI med 3.3 
poäng hos LG.  

Siqueira m. fl. (43) 

2016 

 

USA 

 

RCT 

57 st 

38.83±10.72 

år 

71% kvinnor 

17 st (30%) 

Medelsvår 

Övervakad aerob träning 4 

pass/vecka + SSRI 

 

4 veckor 

SSRI HDRS, BDI  

 
Ingen signifikant skillnad mellan TG 
och LG (p = 0.16 (HDRS), 0.51 
(BDI)).  
 
Minskning av HDRS med 8.36 poäng 
hos TG och 6.38 poäng hos LG. 
Minskning av BDI med 4.48 poäng 
hos TG och 5.22 poäng hos LG.  

Blumenthal m. fl. (44) 

2007 

 

USA 

 

RCT 

202 st 

52±8 år 

76% kvinnor 

34 st (17%) 

Lindrig till 

medelsvår 

 

Interventionsgrupp 1: 

Övervakad aerob träning (10 

min uppvärmning, 30 min gång 

eller joggning på löpband med 

en intensitet på 70-85% av 

maxpuls, 5 min nedvarvning), 3 

pass/vecka.  

 

Interventionsgrupp 2: 

Hembaserad aerob träning (som 

ovan) 3 pass/vecka 

 

16 veckor 

SSRI 

 

(Placebo-piller) 

HDRS 

 
Ingen signifikant skillnad mellan TG 
och LG (p = 0.574).  
 
Minskning av HDRS med 7.2 

respektive 7.1 poäng hos TG och 6.1 

poäng hos LG.  

Blumenthal m. fl.  (45) 

1999 

 

USA 

 

156 st 

57±6.5 år 

72% kvinnor 

32 st (21%) 

Medelsvår 

Interventionsgrupp 1: 

Övervakad aerob träning (10 

min uppvärmning, 30 min gång 

eller joggning på löpband med 

en intensitet på 70–85% av 

SSRI HDRS, BDI 

 
Ingen signifikant skillnad mellan TG 
och LG (p = 0.55 (HDRS), 0.37 
(BDI)). Ingen signifikant skillnad 
mellan interventionsgrupperna.  
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RCT maxpuls, 5 min nedvarvning), 3 

pass/vecka.  

 

Interventionsgrupp 2:  

Övervakad aerob träning (som 

ovan) 3 pass/vecka + SSRI 

 

16 veckor 

Minskning av HDRS och BDI i poäng 
hos respektive grupp redovisas i form 
av stapeldiagram i studien.   
 

Belvederi Murri m. fl. (40) 

2015 

 

Italien 

 

RCT 

(single-blind, randomized 

study) 

121 st 

75.2±6.3 år 

71% kvinnor 

15 st (12%) 

Medelsvår 

Interventionsgrupp 1: 

Övervakad progressiv aerob 

träning på motionscykel i 60 

minuter, 3 pass/vecka + SSRI 

 

Interventionsgrupp 2: 

Övervakad icke progressiv 

kombinerad träning 

(konditionsträning, 

styrketräning, 

koordinationsträning och 

balansträning) i 60 minuter, 3 

ggr/v + SSRI 

 

24 veckor 

SSRI HDRS 
 
Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna presenteras i studien. P-
värde redovisas ej.  
 
Minskning av HDRS med 11.6 
respektive 12.7 poäng hos TG. 
Minskning med 8.7 poäng hos LG.  

Verrusio m. fl. (46) 

2014 

 

Italien 

 

RCT 

24 st 

75±7.4 år 

54% kvinnor 

0 st (0%) 

Lindrig till 

medelsvår 

 

Aerob träning på motionscykel 

eller löpband med måttlig 

intensitet kombinerat med att 

lyssna på musik i 60 min, 2 

pass/vecka.  

 

24 veckor 

Antidepressiva 

läkemedel: 

SSRI, NaSSA, 

mirtazapine, 

Alprazolam 

GDS  
 
Signifikant skillnad mellan grupperna 
(större minskning hos TG jämfört med 
LG) (p = 0.01).  
 
Minskning av GDS med 3 poäng hos 
TG och 0.4 poäng hos LG.  

Brenes m. fl. (47) 

2007 

 

USA 

 

RCT 

(randomized clinical trial) 

37 st 

74.6±7,8 år 

62% kvinnor 

Bortfall 

redovisas ej 

Lindrig 

Övervakad kombinerad träning: 

aerob träning och styrketräning i 

60 minuter, 3 pass/vecka 

 

16 veckor 

SSRI 

 

(Samtal om 

generell 

hälsostatus) 

HDRS, GDS-15 

 
Ingen signifikant skillnad mellan TG 
och LG presenteras i studien. P-värde 
redovisas ej.  
 
Minskning av HDRS med 4.9 poäng 
hos TG och 6.3 poäng hos LG. 
 
Minskning av GDS-15 med 2.5 poäng 
hos TG och 0.4 poäng hos LG.  

Hidalgo m. fl. (48) 

2021 

313 st 

≥ 65 år 

Kombinerad träning: Antidepressiva 

läkemedel  

MADRS  
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4.2 Studiernas kvalitet 

De inkluderade studierna kvalitetsgranskades enligt PEDro-skalan, se tabell 4. Studierna fick 

varierande poäng mellan fem och åtta, som innebar acceptabel till god vetenskaplig kvalitet. 

Samtliga studier uppfyllde kriterierna två, tio och elva som berörde slumpmässig tilldelning, 

statistisk jämförelse mellan grupper, samt punktmått och variabilitet. Sju av åtta studier 

uppfyllde kriterierna fyra och nio som berörde liknande vid baslinje respektive intention-to-

 

Spanien 

 

RCT 

79% kvinnor 

159 st (51%) 

Lindrig 

aerob, styrka, rörlighet, balans + 

utbildning om fysisk aktivitet i 

vardagen, 2 pass/vecka 

 

24 veckor 

Signifikant skillnad mellan grupperna 
(större minskning hos LG jämfört med 
TG) (p = 0,012) 
 
Minskning av MADRS med 4.04 
poäng hos TG och 5.8 poäng hos LG.  

RCT = randomiserad kontrollerad studie, SSRI = selektiva serotoninåterupptagshämmare, NaSSA = noradrenergt och specifikt serotonergt antidepressiva 

läkemedel, HDRS = Hamilton Depression Rating Scale, BDI = Becks Depression Inventory, BDI-II = Becks Depression Inventory, GDS = Geriatric 

Depression Scale, GDS-15 = Geriatric Depression Scale – 15 items, MADRS = Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, TG = träningsgrupp, LG = 

läkemedelsgrupp. 

Tabell 4. Kvalitetsgranskning enligt PEDro 
Artikel 

 

Kriterium 

Blumenthal 

m. fl. (45) 

Blumenthal 

m. fl. (44) 

Belvederi Murri 

m. fl. (40) 

Carneiro 

m. fl. (42)  

Siqueira 

m. fl. (43) 

Verrusio 

m. fl. (46) 

Brenes  

m. fl. (47) 

Hidalgo 

m. fl. (48) 

(1) X X X X X  X X 

2 X X X X X X X X 

3  X X X X   X 

4 X X X X  X X X 

5         

6         

7  X X  X  X  

8   X   X   

9 X X X  X X X X 

10 X X X X X X X X 

11 X X X X X X X X 

Poäng 

Kvalitet 

5/10 

Acceptabel 

7/10 

God 

8/10 

God 

5/10 

Acceptabel 

6/10 

God 

6/10 

God 

6/10 

God 

6/10 

God 

Kriteriebeskrivning: 1. Inklusionskriterier  2. Slumpmässig indelning, 3. Dold tilldelning, 4. Liknande vid baslinje, 5. Blindning av deltagare, 6. Blindning 

av behandlare, 7. Blindning av bedömare, 8. Adekvat uppföljning (>85%), 9. Intention-to-treat-analys, 10. Statistisk jämförelse mellan grupper, 11. 

Punktmått och variabilitet. 
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treat-analys. Ingen av studierna uppfyllde kriterierna fem och sex som berörde blindade 

deltagare respektive behandlare. Hälften av studierna uppfyllde kriterium sju, blindade 

bedömare. Två studier uppfyllde kriterium åtta, adekvat uppföljning på mer än 85% av 

populationen.  

 

4.3 Aerob träning och aerob träning i kombination med läkemedel 

Inkluderade studier och kvalitet 

Fem randomiserade studier med aerob träning som intervention inkluderades. 

Kvalitetsgranskningen enligt PEDro-skalan visade på acceptabel till god vetenskaplig kvalitet 

hos studierna, där antalet poäng varierade mellan fem och sju. Tre studier var av god kvalitet, 

där en studie uppnådde åtta poäng, en studie uppnådde sju poäng och en studie uppnådde sex 

poäng (40,43,44). Två studier var av acceptabel kvalitet, där båda studierna uppnådde fem 

poäng (42,45).  

Interventionernas duration var mellan 4–24 veckor. Samtliga deltagare i studierna hade 

diagnosticerad depression och var 18 år eller äldre. Antalet deltagare i de sex studierna 

varierade mellan 26–202 personer och 71–100% av deltagarna var kvinnor. De 

bedömningsinstrument som användes för att utvärdera depressionssymtom hos deltagarna var 

HDRS, BDI och BDI-II.  

 

Effekten av aerob träning jämfört med läkemedel på depressionssymtom 

De två studier som jämförde aerob träning med läkemedelsbehandling visade båda på ingen 

signifikant skillnad av depressionssymtomen mellan grupperna (44,45).  

 

Effekten av aerob träning + läkemedel jämfört med läkemedel på depressionssymtom 

Av de fyra studier som jämförde aerob träning i kombination med läkemedelsbehandling med 

enbart läkemedelsbehandling visade tre studier ingen signifikant skillnad på 

depressionssymtomen mellan grupperna (40,43,45), medan en studie visade en signifikant 

skillnad där interventionsgruppen uppnådde en minskning av depressionssymtomen. 
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Interventionsgruppen uppnådde en minskning av BDI-II med 10.67 poäng, medan 

kontrollgruppen fick en ökning av BDI-II med 3.3 poäng (42).  

 

Evidensgradering 

Då enbart en av de studier som undersökte aerob träning jämfört med läkemedelsbehandling 

uppnådde god vetenskaplig kvalitet gav det ett otillräckligt underlag för att utföra en 

evidensgradering. 

Två av de fyra studierna som undersökte aerob träning i kombination med läkemedel med 

enbart läkemedelsbehandling var av god kvalitet och en sammanvägd evidensgradering 

utfördes på dessa två studier (40,43). Resultatet i båda studierna var att ingen signifikant 

skillnad kunde ses mellan grupperna. Eftersom studierna var randomiserade kontrollerade 

studier utgick vi ifrån att evidensstyrkan var hög tillförlitlighet (++++) till resultatet att det 

inte fanns någon skillnad mellan grupperna. Evidensstyrkan sänktes sedan med ett poäng på 

grund av bristande samstämmighet i studierna, till följd av att åldern hos populationen samt 

interventionslängden skiljde sig åt. Medelåldern i studierna var 38,83±10,72 respektive 

75,2±6,3 år och interventionslängden var 4 veckor i ena studien och 24 veckor i den andra. 

Vidare sänktes evidensstyrkan med ytterligare ett poäng på grund av bristande precision, till 

följd av att en studie hade få observationer och redovisade inget konfidensintervall. Inget 

poängavdrag gjordes för bristande överförbarhet. Detta gjorde att evidensstyrkan slutligen 

sattes till låg tillförlitlighet (++) till resultatet att det inte fanns någon skillnad mellan 

grupperna. 

 

4.4 Aerob träning i kombination med behandling som inte är läkemedel 

Inkluderade studier och kvalitet 

Fyra randomiserade studier inkluderades där interventionen bestod av 

kombinationsbehandling där aerob träning ingick i kombination med annan behandling som 

inte var läkemedelsbehandling. Kvalitetsgranskningen enligt PEDro-skalan visade på god 

vetenskaplig kvalitet hos studierna, där antalet poäng varierade mellan sex och åtta poäng. En 

studie uppnådde åtta poäng (40) och tre studier uppnådde sex poäng (46–48) 
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Aerob träning var en del av interventionen i samtliga studier. Interventionernas duration var 

mellan 16–24 veckor. Samtliga deltagare i studierna hade diagnosticerad depression och var 

över 65 år. Antalet deltagare i de tre studierna varierade mellan 24–313 personer och 54–79% 

av deltagarna var kvinnor. De bedömningsinstrument som användes för att utvärdera 

depressionssymtomen hos deltagarna var GDS, HDRS och MADRS.  

 

Effekten av kombinationsbehandling jämfört med läkemedel på depressionssymtom 

Belvederi Murri m. fl. (40) jämförde kombinerad träning i kombination med läkemedel med 

enbart läkemedelsbehandling. Träningspassen innehöll konditionsträning, styrketräning, 

koordinationsträning och balansträning. Resultatet var att ingen signifikant skillnad kunde ses 

mellan grupperna.  

Brenes m. fl. (47) jämförde kombinerad träning i form av konditionsträning och styrketräning 

med läkemedelsbehandling. Resultatet var att ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 

grupperna.  

Hidalgo m. fl. (48) jämförde kombinerad träning med läkemedelsbehandling. Träningspassen 

innehöll konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning och balansträning. Resultatet var 

att en signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna, där en större minskning av symtomen 

kunde ses hos kontrollgruppen som fick läkemedelsbehandling. Kontrollgruppen uppnådde en 

minskning av MADRS med 5.8 poäng, medan interventionsgruppen uppnådde en minskning 

med 4.04 poäng.  

Verrusio m. fl. (46) jämförde kombinationsbehandling i form av aerob träning tillsammans 

med musikterapi med läkemedelsbehandling. Resultatet var att en signifikant skillnad på 

depressionssymtomen kunde ses mellan grupperna, där en större minskning skett hos 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Hos interventionsgruppen skedde en 

minskning av GDS med 3 poäng, medan hos kontrollgruppen skedde en minskning med 0.4 

poäng.  

 

Evidensgradering 

De fyra studier som jämförde aerob träning i kombination med behandling som inte var 

läkemedel med enbart läkemedelsbehandling skiljde sig gällande interventionernas innehåll, 
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därför gjordes en bedömning att en sammanvägning av resultatet inte var möjlig. Därmed 

utfördes ingen evidensgradering enligt GRADEstud. 

 

5. Diskussion  
5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka effekten av fysisk aktivitet, i 

form av aerob träning, i jämförelse med antidepressiva läkemedel som behandling hos vuxna 

personer med depression, mätt med utfallsmåttet depressionssymptom. Totalt innefattade 

litteraturstudien åtta artiklar där samtliga var randomiserade kontrollerade studier. 

Kvalitetsgranskningen enligt PEDro-skalan visade att sex studier bedömdes ha god 

vetenskaplig kvalitet och två studier bedömdes ha acceptabel vetenskaplig kvalitet. 

Fyra studier undersökte aerob träning i kombination med läkemedel som intervention och 

jämförde med en kontrollgrupp som fick enbart läkemedelsbehandling (40,42,43,45). Två av 

dessa studier (40,43) sammanvägdes med hjälp av GRADEstud och påvisade låg 

tillförlitlighet till resultatet, där båda studierna visade ingen signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgruppen. 

Två studier jämförde aerob träning med läkemedelsbehandling (44,45). Ingen signifikant 

skillnad återfanns mellan grupperna. Ingen evidensgradering utfördes till följd av att en studie 

inte uppnådde tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet (45). 

Fyra studier jämförde kombinationsbehandling (40,46–48), där aerob träning ingick i 

kombination med annan behandling som inte var läkemedelsbehandling, med enbart 

läkemedelsbehandling. Resultatet skiljde sig åt mellan studierna. Till följd av skillnader i 

interventionerna utfördes ingen sammanvägning av resultatet. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Effekten av aerob träning jämfört med läkemedel på depressionssymtom 

Resultatet visade att aerob träning som behandling vid depression inte är mer effektiv än 

läkemedelsbehandling, vilket går i linje med resultatet i en översiktsstudie från 2013 av 

Cooney m. fl. (49) som jämförde träning med läkemedelsbehandling. Där presenteras att ingen 

signifikant skillnad kan ses mellan grupperna i de inkluderade studierna. Även en metaanalys 
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av Kvam m. fl. (50) från 2016 presenterade ingen signifikant effekt på depressionssymtom vid 

träning i jämförelse med läkemedelsbehandling. 

 

Effekten av aerob träning + läkemedel jämfört med läkemedel på depressionssymtom 

Resultatet av de sammanvägda studierna av hög kvalitet visade att aerob träning i 

kombination med läkemedel inte är mer effektiv än enbart läkemedelsbehandling på 

depressionssymtom. Resultatet samstämmer med resultatet i metaanalysen av Kvam m. fl. (50) 

som presenterade ingen signifikant effekt av träning i kombination med läkemedel i 

jämförelse med enbart läkemedelsbehandling. En metaanalys från 2013 av Kleppe m. fl. (51), 

däremot, presenterade en signifikant större depressionsreducerande effekt vid behandling med 

läkemedel i kombination med fysisk aktivitet än vid enbart läkemedelsbehandling. De 

åtskiljande resultaten skulle kunna bero på de olikheter som fanns hos de inkluderade 

studierna gällande typ av fysisk aktivitet i interventionsgrupperna. Av de studier som 

inkluderades i metaanalysen utförde interventionsgruppen förutom aerob träning även dans 

och styrketräning, medan i de sammanvägda studierna i denna litteraturstudie genomförde 

interventionsgruppen enbart aerob träning (40,43). I övrigt liknade de inkluderade studierna 

varandra gällande träningsfrekvens och population, där deltagarna var liknande sett till grad 

av depression. 

Av de inkluderade studierna i denna litteraturstudie där aerob träning i kombination med 

läkemedel jämfördes med enbart läkemedelsbehandling påvisade endast studien av Carneiro 

m. fl. (42) ett resultat där en signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna, där 

interventionsgruppen uppnådde en större minskning av symtomen än kontrollgruppen. 

Studien uppnådde enbart acceptabel vetenskaplig kvalitet och inkluderades därmed inte vid 

evidensgraderingen. En orsak till det avvikande resultatet, som artikelförfattarna själva tar 

upp, kan vara att de använde sig av motivationsstrategier i interventionen för att öka 

deltagarnas följsamhet till behandlingen, vilket kan ha lett till högre träningsnärvaro och då 

ökat träningsinterventionens effektivitet. I en översiktsstudie av Spiteri m. fl. (52) redogörs att 

en av de starkaste motiverande faktorerna till att utföra träning är det sociala inflytandet. 

Interventionen i studien av Carneiro m. fl. (42) innehöll en Facebookgrupp som fungerade 

som en motivationsstrategi där deltagarna kunde få stöd och känna samhörighet till andra 

deltagare. Detta kan ha varit en faktor till den höga träningsnärvaro som i sin tur påverkade 

interventionens effektivitet. 
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Effekten av kombinationsbehandling jämfört med läkemedel på depressionssymtom  

Studien av Verrusio m. fl. (46) som jämförde aerob träning i kombination med musikterapi 

med läkemedelsbehandling gav ett resultat där en signifikant skillnad kunde ses mellan 

grupperna, där interventionsgruppen uppnådde en större minskning av depressionssymtomen. 

En översiktsstudie av Aalbers m. fl. från 2017 presenterade att musikterapi i kombination med 

"treatment as usual” (TAU) jämfört med enbart TAU gav en signifikant skillnad mellan 

grupperna, där musikterapi tillsammans med TAU gav en större minskning av 

depressionssymtom än enbart TAU (53).  Detta skulle kunna tala för att enbart musikterapi 

har en effekt på depressionssymtomen. Därför är det svårt att avgöra hur stor del av 

minskningen av depressionssymtomen i studien av Verrusio m. fl. (46) som skett till följd av 

den aeroba träningen och hur stor del som skett till följd av musikterapin.   

Rethorst m. fl. presenterar i en metaanalys från 2009 att kombinerade träningsinterventioner 

som innehåller både aerob träning och styrketräning ger större effekt på depressionssymtom 

än enbart aerob träning eller styrketräning för sig (54). Detta går emot resultatet i denna 

studie, då de två studier som jämförde enbart aerob träning med läkemedel inte visade någon 

signifikant skillnad mellan grupperna (44,45), medan studien av Hidalgo m. fl. (48) som 

undersökte kombinerad träning visade att kontrollgruppen som fick läkemedelsbehandling 

uppnådde en signifikant större minskning av depressionssymtomen. Detta skulle kunna peka 

på att kombinerad träning har sämre effekt på depressionssymtom än enbart aerob träning. 

Författarna i studien redovisade att närvaron i träningsgruppen var lägre än önskvärt, samt att 

bortfallet var större i träningsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen (48). Dessa faktorer 

kan ha resulterat i att träningsinterventionens effekt blivit mindre och vara orsak till det 

avvikande resultatet. En faktor som diskuteras av författarna i studien som en orsak till den 

bristande följsamheten var deltagarnas höga ålder (48). 

 

Faktorer som kan påverka resultatet 

Antalet träningstillfällen i de inkluderade studierna kan ha påverkat resultatet. De studier som 

visade en signifikant skillnad mellan grupperna, där kombinationsbehandling med aerob 

träning i kombination med läkemedel respektive musikterapi gav en större minskning på 

depressionssymtom än läkemedelsbehandling, varade i 16 respektive 24 veckor (42,46). 

Samtidigt visade den studie som pågick i fyra veckor, som undersökte aerob träning i 
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kombination med läkemedelsbehandling, ingen signifikant skillnad (43). En av de första 

metaanalyserna som publicerades inom området fann bättre effekt på depressionssymtom om 

träningsinterventionen pågick i mer än nio veckors tid (55). Cooney m. fl. (49) presenterade 

samtidigt i en översiktsstudie som undersökte träning med läkemedelsbehandling att antalet 

träningstillfällen påverkar effekten av interventionen, där fler träningstillfällen ger en ökad 

effekt upp till 36 träningstillfällen. Detta skulle kunna innebära att dosen i interventionen har 

varit avgörande för resultatet och studien som pågick i fyra veckor hade därmed möjligen 

kunnat resultera i en signifikant skillnad mellan grupperna om den pågått längre.  

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är deltagarnas närvaro på träningstillfällena i 

de åtta inkluderade studierna. Träningsnärvaron varierade mellan 40.2% och 100%, där 

majoriteten av studierna hade en närvaro på omkring 80%. Detta resulterade i att antalet 

träningstillfällen för deltagarna blev färre. I den studie där träningsnärvaron var 40.2% var 

resultatet en signifikant skillnad till fördel för kontrollgruppen (48), medan i den studie där 

träningsnärvaron var 100% var resultatet en signifikant skillnad till fördel för 

interventionsgruppen som genomförde träning (46). Detta skulle kunna tyda på att en högre 

träningsnärvaro leder till en större effekt av interventionen.  

Vidare kunde bortfall större än 15% utläsas i sex av de inkluderade studierna, vilket gjorde att 

de misslyckades med att uppnå kriterium åtta vid kvalitetsgranskningen, adekvat uppföljning. 

Även detta är något som möjligen kan ha påverkat resultatet i studierna. Den studie som hade 

lägst träningsnärvaro (48) hade också det största bortfallet (51%), medan den studie som hade 

högst träningsnärvaro inte hade något bortfall (46). I en av de inkluderade studierna belystes 

att en stor svårighet i studier där interventionen består av fysisk aktivitet är att deltagarna ska 

acceptera behandlingen från start (42). 

Könsfördelningen i studierna är ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet. I samtliga 

inkluderade studier var majoriteten av deltagarna kvinnor, vilket speglar samhällets 

könsfördelning vid psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten är förekomsten av psykisk 

ohälsa högre bland kvinnor än män i alla vuxna åldrar (56). Att kvinnor är överrepresenterade 

kan troligtvis bero på flera faktorer. I en översiktsstudie av Seidler m. fl. (57) beskrivs 

traditionella maskulina normer som en inverkan på mäns sökande efter hjälp vid depression. 

Krumm m. fl. (58) presenterade samtidigt att män kan uppleva atypiska depressiva symptom 

som exempelvis irritabilitet, aggression och ökat riskbeteende. Dessa symptom kan leda till 

att män inte fångas upp av de vanligaste bedömningsverktygen för att identifiera depression 
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(58). Detta skulle därmed kunna leda till underdiagnostisering av depression hos den manliga 

populationen.  

 

Kvalitet och evidensgradering 

I fysioterapeutiska studier är det svårt att använda sig av blindade deltagare, behandlare och i 

vissa fall bedömare (37). Maxpoängen för kvalitetsgranskningen i detta arbete reducerades 

därför till åtta i stället för tio. Detta medförde att ingen studie kunde uppnå mycket god 

vetenskaplig kvalitet, samtidigt som det försvårade för vissa av studierna att uppnå god 

kvalitet.  

Den evidensbedömning som genomfördes enligt mallen GRADEstud inkluderade enbart två 

artiklar och visade låg tillförlitlighet till resultatet i studien. Det bristfälliga underlaget för 

evidensgradering berodde delvis på att det fanns stora skillnader gällande typen av 

intervention hos de inkluderade studierna. I samtliga studier ingick aerob träning som 

intervention, men i majoriteten av studierna ingick även en annan typ av behandling. Detta 

försvårade sammanvägningen av resultatet. En annan orsak till det bristfälliga underlaget för 

evidensgradering var att två studier inte uppnådde god vetenskaplig kvalitet enligt 

kvalitetsbedömningsinstrumentet PEDro. Enligt SBU:s metodbok för systematiska översikter 

bör enbart studier av god vetenskaplig kvalitet inkluderas vid evidensgradering (38). Fler 

studier hade kunnat inkluderas vid evidensgraderingen om acceptabel vetenskaplig kvalitet 

enligt PEDro-skalan bedömts vara tillräcklig.  

 

5.3 Metoddiskussion 

En styrka med litteraturstudien är att varje steg i datainsamlingsprocessen har genomförts av 

båda författarna var för sig innan beslut har fattats gemensamt. Detta anses ha minskat risken 

för att relevanta artiklar har förbisetts. Även kvalitetsgranskningen och evidensgraderingen 

genomfördes av båda författarna enskilt innan de diskuterades tillsammans, vilket minskade 

risken för oavsiktlig snedvridning av studierna.  

Sökningen genomfördes enbart i databasen PubMed, vilket kan ses som en svaghet, då studier 

som uppfyllde inklusionskriterierna som fanns i andra databaser inte har kunnat identifieras. 

PubMed valdes till sökningen, då det är den största medicinska databasen (59). Sökningen 

utökades till att även gå igenom referenslistor till inkluderade sammanfattningar. Detta kan 
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ses som en styrka, då fler studier som uppfyllde inklusionskriterierna kunde identifieras. Dock 

kan det även ses som en svaghet, då det resulterade i att datainsamlingen skedde mindre 

systematiskt. 

I artikelsökningen inkluderades orden cancer, angina, respiratory, cardiac och parkinson* i 

kombination med NOT för att filtrera bort artiklar där populationen utgjorts av andra 

sjukdomsgrupper utöver depression. Denna filtrering minskade antalet sökträffar och 

medförde en risk att även relevanta artiklar sållades bort. 

Ytterligare en svaghet med denna litteraturstudie är att interventionerna i de inkluderade 

studierna var mycket olika, trots att samtliga innehöll aerob träning. Detta resulterade i att det 

var svårt att sammanväga resultaten och genomföra en evidensgradering, samtidigt som det 

försvårade för att diskutera en klinisk tillämpning av resultatet.  

Litteraturstudien innehåller studier där läkemedel har ingått i både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Detta innebär att det inte blev en jämförelse mellan aerob träning och 

läkemedel, eftersom läkemedlen i båda grupperna tar ut varandra. Detta går emot syftet i 

denna litteraturstudie. Vi valde ändå att inkludera artiklar där läkemedelsbehandling ingick i 

interventionsgruppen, delvis för att få med tillräckligt antal artiklar, men också för att det kan 

vara så det ser ut kliniskt.  

 

5.4 Generaliserbarhet och klinisk tillämpning 

Antalet deltagare i de inkluderade studierna varierande mellan 24–313 personer. 

Deltagarantalet i studierna påverkar resultatets generaliserbarhet och färre antal deltagare 

resulterar i ett mindre säkert resultat och gör det svårare att generalisera resultatet på en större 

population (60).  

Det som Krumm m. fl. (58) konstaterade kring könsskillnader vid depression skulle kunna tala 

för att resultatet i denna litteraturstudie är mindre generaliserbart på en manlig population. 

Detta eftersom bedömningsinstrumenten är bättre anpassade för depression hos kvinnor (58), 

vilket kan ha lett till att män med depression förbisetts vid rekrytering av deltagare till 

studierna, till följd av att bedömningsinstrumenten inte fångat upp depression hos dessa män.  

Socialstyrelsen klassar fysisk aktivitet som prioritet sex för vuxna med lindrig till medelsvår 

depression, medan antidepressiva läkemedel har prioritet tre (8). Socialstyrelsens motivering 
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till rekommendationen om fysisk aktivitet är ”Åtgärden ger stor effekt på depressionssymtom 

jämfört med placebo. Det vetenskapliga underlaget är begränsat”. För vuxna med medelsvår 

till svår depression finns fysisk aktivitet inte som behandlingsalternativ enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer (8). Resultatet i denna studie visar på begränsad evidens och det 

sammanvägda resultatet har låg tillförlitlighet, samtidigt som det visar att aerob träning inte är 

mer effektivt som behandling vid depression än läkemedel. Detta talar för att Socialstyrelsens 

rekommendation om att läkemedel ska prioriteras före fysisk aktivitet vid behandling av 

depression är skälig.  

Denna litteraturstudie har enbart undersökt effekten av aerob träning på depressionssymtom 

hos personer med depression. Andra utfallsmått som livskvalitet och fysisk hälsa har inte 

undersökts. Vidare uteslöts studier som genomförts på personer med andra sjukdomar utöver 

depression. Detta innebär att resultatet inte kan tillämpas på alla personer med depression, 

samtidigt som vi inte vet vad effekten av aerob träning hade varit på andra relevanta 

utfallsmått. Samtidigt är denna litteraturstudie utförd i liten skala, men som tidigare diskuterat 

finns andra översiktsstudier som påvisar liknande resultat (29,50). 

 

5.5 Etisk diskussion 

Ett inklusionskriterium var att samtliga artiklar skulle ha genomgått etisk granskning. En av 

de inkluderade studierna saknade dock information om etiskt godkännande (40). Trots 

avsaknad av ett sådant godkännande inkluderades artikeln då studien var utförd enligt 

Helsingforsdeklarationen, som innehåller etiska regler för forskning på människor (41). Ingen 

allvarlig händelse rapporterades i studien, vilket var en betydelsefull faktor till att författarna 

valde att inkludera studien. 

 

6. Slutsats 
Litteraturstudien visar att det finns otillräcklig evidens för effekten av aerob träning som 

depressionsbehandling i jämförelse med läkemedel. De inkluderade studierna skiljde sig 

gällande typ av intervention, vilket försvårade för sammanvägning av resultatet i studierna. 
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Det sammanvägda resultatet visade att aerob träning i kombination med 

läkemedelsbehandling inte är mer effektiv än enbart läkemedelsbehandling vid depression. 

Tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet bedömdes vara låg på grund av bristande 

samstämmighet och precision i studierna.  

För att stärka evidensläget gällande aerob träning vid depression krävs fler högkvalitativa 

randomiserade studier där interventionerna liknar varandra. Detta är ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv avgörande för att ta reda på vilken specifik typ av träning, intensitet och dos som 

har bäst effekt på depressionssymtom hos vuxna med depression och som bör implementeras 

kliniskt.  
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