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ABSTRACT 

Among young adults and especially women, psychological issues are common phenomena in 

the society such as depression, anxiety and stress. Research has shown that physical activity 

can be a complement for anti-depressant medication. The aim of this review is to examine 

previous research to find out how physical activity can provide positive effects on overall 

mood state in particular young women's psychological health. The results of this review is 

that there are support in the literature of young women that physical activity may enhance 

mood in studies of depression and anxiety symptoms and small support for the effects on 

reducing stress. Physical activity with both high intensity and low intensity has shown to have 

positive effects on depression and anxiety, but the physical activity has to be regular for long-

term effects. The frequency of 2-3 times per week provide effects on mood in studies. In the 

research area of physiological mechanisms that may reduce depression, anxiety and stress it is 

not enough research done on young women to provide enough evidence of what the 

mechanism is behind the effect of the psychological effect of exercise, not in the research 

done on cortisol, serotonin and Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). Physical activity 

should be better explored as a possibility as a treatment and prevention for depression and 

other psychological health problems with larger test groups and with separate groups for 

women and men. Also there are lack of studies done that compare different physical activity 

and intensity, duration and times per week. 
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Inledning 

Den psykiska ohälsan ökar i världen och uppemot 450 miljoner människor är drabbade 

(Brundtland, 2001). Psykisk ohälsa är en stor bidragande faktor till den globala ohälsan och 

till år 2030 förväntas antalet drabbade öka från 13 % till 15 %. År 2030 verkar det även som 

att depression kommer vara den näst största bidragande faktorn till den globala ohälsan 

(Mathers & Loncar, 2006). I en gemensam årsrapport på folkhälsan i Sverige finner 

Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut att psykisk ohälsa är mer förekommande hos 

kvinnor än män (Socialstyrelsen, 2012). Den har under de senaste åren framförallt setts öka 

hos den yngre befolkningen medan läget varit relativt oförändrat hos den äldre 

(Socialstyrelsen, 2012). En tydlig ökning av psykosociala problem sågs hos flickor i Sverige 

mellan åren 1988-2005 (Hagquist, 2009). Oftast blir det dock inte uppmärksammade förrän 

senare i livet (Patel, Flischer, Hetrick & McGorry., 2007).   

I takt med att den psykiska ohälsan ökar i Sverige ökar även försäljningen av antidepressiva 

mediciner kraftigt. Mellan åren 1997-2001 har försäljningen ökat med 25 %. Ökningen sågs 

framförallt hos tonåringar och unga vuxna, där kvinnor konsumerade dubbelt så mycket som 

männen i alla åldersgrupper (Socialstyrelsen, 2012). Behandling med antidepressiva 

mediciner kan ta flera veckor innan de når full effekt, medan träning påvisats ha en snabb 

effekt på deprimerade personer (Knubben, Reischies, Adli, Schlattmann, Bauer & Dimeo, 

2007). Under ungdomsåren verkar resurserna att få hjälp med den mentala hälsan vara som 

svagast och där även effekten av farmakologisk och psykosocial behandling visat sig vara 

otillräcklig som behandling av mentala problem (Patel et al., 2007). Sambandet mellan fysisk 

aktivitet och depression har i ungdomslitteraturen nästintill ignorerats även då det har visat sig 

att deprimerade ungdomar verkar vara mer fysiskt inaktiva (Field, Diego & Sanders (2001). 

Ett flertal studenter i 16 års ålder vid en skola i Sverige kände sig psykiskt utmattade och 

stressade. Kvinnorna var överrepresenterade där 45,9 % jämfört med männen 20,5 % ansågs 

ha stressymtom (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2010). Långvarig stress kan 

enligt Miller, Chen & Zhou, (2007) utsätta kroppen förförhöjda nivåer av stresshormonet 

kortisol. Hypothalamic Pituitary Adrenocortical-axeln (HPA) aktiveras vid stress och kan 

mätas genom tester på just kortisol (Miller et al. 2007). Förhöjda nivåer av morgonkortisol 

verkar även korrelera med depression och Major Depressive Disorder (MDD) (Adam, Doane, 

Zinbarg, Mineka, Craske & Griffith, 2010). Andra fysiologiska parametrar som verkar ha 

samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa är serotonin och Brain Derived 

Neurotrophic factor (BDNF).  Nivåerna av BDNF har visat sig vara lägre hos personer med 

depression jämfört med personer som inte är deprimerade, samt att sänkta nivåer korrelerar 

med depressionens svårighetsgrad (Karege, Perret, Bondolfi, Schwald, Bertschy & Aubry, 

2002). Även nivåerna av serotonin verkar vara lägre vid depression och systemet har setts 

vara dysreglerat vid depression och ångest (Ressler & Nemeroff, 2000).  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka psykologiska och fysiologiska effekter 

fysisk aktivitet har på psykisk ohälsa hos unga kvinnor, samt vilken duration, frekvens och 

intensitet den ska ha för att ge effekt. 

Hypotes 1: Ökad fysisk aktivitet kommer medföra minskad skattning vid psykisk ohälsa på 

symtom som depression, ångest och stress hos yngre kvinnor. 



2 

 

Hypotes 2: Fysisk aktivitet kommer sänka kortisolnivåerna medan serotonin och BDNF 

kommer öka efter en träningsperiod hos yngre kvinnor. 

Hypotes 3: Regelbunden fysisk aktivitet som är något pulshöjande kan fungera behandlande 

och förebyggande vid psykisk ohälsa hos yngre kvinnor. 

Metod 

Databaserna PubMed och Web of Science användes för att leta artiklar som denna 

litteraturstudie skulle baseras på. De sökord som användes i olika kombinationer var: Mental 

health, well-being, mood, depression, anxiety, stress, cortisol, serotonin, BDNF, physical 

activity, physical exercise, exercise, physical training, physical fitness, running, adolescent, 

adolescence, students, young adult, young female, young women, female, women. Vid 

sökningar i PubMed användes avgränsningarna “human”, “english” och det som definierades 

som “young adults” 19-24år. 

Fokus i sökningarna var på kvinnor mellan 12 och 30 år, men inom detta åldersspann var det 

endast ett fåtal studier där de jämfört före och efter en träningsperiod. Det gjorde det svårt att 

få en överblick av unga kvinnors fördelar av fysisk aktivitet och därför inkluderades artiklar 

där åldern sträckte sig upp till 55 år. Artiklar på äldre kvinnor, män och barn under 12 år 

exkluderades från resultatet i studien, men togs i viss mån med för att diskutera resultatet. 

Studier som haft med kvinnor och män har inkluderats. Artiklar där män och kvinnor slagits 

ihop till en blandad grupp har tagits med trots utebliven kontroll för könsskillnader för att 

utöka underlaget i studien. Vi har exkluderat djurstudier för att intresset låg i att se till de 

effekter som iakttagits hos människor. Forskningen som studerats har gjorts mellan åren 

1999-2012 där en artikel från 1988 inkluderades då den var refererad i nyare forskning. 

När vi gjort vårt urval har vi i detta arbete definierat fysisk aktivitet som någon form av 

pulshöjande aktivitet i form av cykling, löpning, styrketräning, dans, olika typer av 

gruppträning med pulshöjande inslag eller en rask promenad. Den fysiska aktiviteten har i 

studierna mätts antingen genom att testpersonerna uppskattat sin fysiska aktivitet i olika 

enkäter, genom faktiska mätningar eller alternativt att testpersonerna har följt ett 

träningsprogram inom ramen för en studie. Olika typer av mätningar som gjorts på kortisol, 

serotonin eller BDNF på yngre kvinnor har tagits med. Den psykiska ohälsan avgränsade vi 

till depression, ångest och stress som diagnostiserats med hjälp av enkät eller intervju och inte 

behöver vara kliniskt diagnostiserade.  

Resultat/Diskussion 

Psykologiska effekter av fysisk aktivitet 

Träning har påvisats ha effekt på psykisk ohälsa både i tvärsnittsstudier på kvinnor mellan 12 

och 30 år (Haarasilta, Marttunen, Kaprio & Aro, 2004; Kirkcaldy, Shephard & Siefen, 2002; 

Motl,  Birnbaum, Kubik & Dishman, 2004; Sund, Larsson & Wichstrom, 2011; Sigfusdottir, 

Asgeirsdottir, Sigurdsson & Gudjonsson, 2011) och i träningsstudier på kvinnor mellan 18-55 

år (Nabkasorn et al. 2005; Aşçı, 2003; Wipfli, Landers, Nagoshi & Ringenbach, 2011; Poole, 

Steptoe, Wawrzyniak, Bostock, Mitchell & Hamer 2011; Dunn, Trivedi, Kampert, Clark & 

Chambliss, 2005; Di Lorenzo, Bargman, Stucky-Ropp, Brassington, Frensch & LaFontaine, 
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1999; Smits, Berry, Rosenfield, Powers, Behar & Otto, 2008; Craft, Freund, Culpepper & 

Perna, 2007; Broman-Fulks, Berman, Rabian & Webster, 2004). Endast en tvärsnittsstudie 

hittade inget samband mellan fysisk aktivitet som en buffert mot psykisk ohälsa (Allison et al. 

2005).  

Depression och ångest 

Depressioner bland unga är vanligt förekommande och ofta komplexa (Rushton, Forcier & 

Schectman, 2002). Av ungdomarna i en studie hade 30 % symtom på depression enligt CES-

D (Center for Epidemiological Studies - Depression) skalan och av dessa klassades 10 % ha 

medel till svåra depressiva symtom (Rushton et al. 2002). Unga kvinnor uppvisar i högre grad 

depressiva symtom än unga män (Kuyken, Watkins, Holden & Cook, 2006; Birkeland, 

Torsheim & Wold, 2008; Sigfusdottis et al. 2011). Det har också setts att flickor i åldrarna 12-

18 år verkar vara mer benägna att rapportera kvarstående depressiva symtom (Rushton et al. 

2002). I studien av Birkeland et al. (2008) påvisades att depressiviteten hos ungdomarna sjönk 

stadigt efter 18 års ålder jämfört med förekomsten av depressiva symtom tidigare i åldrarna.  

Socialstyrelsen (2012) har sett att besvär av ängslan, oro och ångest är mer förekommande 

hos unga kvinnor 16-24 år än hos äldre individer. 

Fysisk aktivitet för att förebygga depression och ångest 

Studier visar att fysisk aktivitet minskar förekomsten av depressiva symtom och ångest (Motl 

et al. 2004; Sund et al. 2011; Kirkcaldy et al. 2002; Nabkasorn et al. 2005; Aşçı, 2003; Wipfli 

et al. 2011). I tvärsnittsstudier på unga kvinnor upp till 18 år har det kunna påvisas ett 

samband mellan depressiva symtom och fysisk aktivitet. Unga kvinnor som tränar mer har 

visat minska sina depressiva symtom (Kirkcaldy et al. 2002; Motl et al. 2004; Sund et al. 

2011; Sigfusdottir et al. 2011).  

 

Tvärsnittsstudier på kvinnor över 18 år visar att brist på fysisk aktivitet har ett samband med 

depressiva episoder (Haarasilta et al. 2004). Det har även varit möjligt att se ett samband 

mellan en ökad fysisk aktivitet och minskad depressivitet hos kvinnor (Birkeland et al. 2008) 

samt att en högre grad av fysisk aktivitet minskar skattning av depressiva symtom (Poole et 

al. 2011). Ökning i fysisk aktivitetsnivå hos universitetsstudenter medför lägre nivåer av 

depression och ångest (Tyson, Wison, Crone, Brailsford & Laws, 2010).  Hos den grupp som 

hade högst aktivitetsnivå påvisades lägst skattning på ångest (Tyson et al. 2010). Det har även 

kunna påvisas ett visst samband mellan låg grad av fysisk aktivitet och risken för att utveckla 

MDD som är en djupare depression (Seeley, Stice & Rohde, 2009). Att ha depressiva symtom 

som studierna ofta mäter behöver inte betyda att en person utvecklar MDD. Det är till och 

med så att de flesta med högre grad depressiva symtom inte gör det, men risken finns att 

yngre kvinnor som lider av depressiva symtom senare utvecklar djupare depressioner (Seeley 

et al. 2009). Fysisk aktivitet kan motverka utvecklingen av depression vid familjekonflikt hos 

unga kvinnor i 15 till 16 årsåldern (Sigfusdottir et al. 2011). Ungdomar som deltar i 

uthållighetsidrotter har också visat sig ha ett bättre välmående generellt än andra ungdomar 

(Kirkcaldy et al. 2002).  

 

Trots att de flesta tvärsnittsstudier pekar på ett samband mellan fysisk aktivitet och depression 

har en studie inte kunnat visa på något signifikant samband efter att ha tagit hänsyn till kön, 

ålder och socioekonomiska faktorer (Allison et al. 2005). Detta kan ha berott på att de 

använde sig av ett General Health Questionnaire (GHQ) test som både mäter den psykiska 

hälsan och den fysiska aktiviteten i samma frågeformulär. Troligtvis är det så att den inte är 
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nog specifik jämfört med specialanpassade frågeformulär och det är därför som de inte 

upptäcker ett nog starkt samband. 

 

Med tvärsnittsstudier finns alltid en risk att det egentligen skulle kunna vara en tredje omätt 

variabel som leder till förbättringarna i den psykiska hälsan efter den fysiska aktiviteten. Det 

kan vara svårt att avgöra vad som kommer först. Blir de unga kvinnorna deprimerade på 

grund av brist på fysisk aktivitet, eller gör depressionen att de minskar sin fysiska aktivitet är 

frågan. Svaret på den frågan går inte att uttyda i resultaten från tvärsnittsstudier. Vid 

intervjuer med unga kvinnor med depressiva symtom påvisas att de som lider av depression 

har en minskad lust till fysisk aktivitet (Azar, Ball, Salomon & Clealand, 2010). Det visade 

även att de som var mer depressiva hade sämre erfarenhet av fysisk aktivitet samt att de också 

generellt tänkte mer negativt om fysisk aktivitet.  

 

Det verkar finnas olika faktorer som kan spela in då unga kvinnor utvecklar depressioner som 

inte endast behöver bero på graden av fysisk aktivitet och som inte säkert kan hjälpas med en 

ökad mängd fysisk aktivitet. Studier har visat att en ökad tendens att grubbla hos 14-18 åriga 

unga kvinnor vilket kan göra kvinnorna sårbara för att utveckla depression samt samvariera 

med en högre grad av depression. Hos äldre kvinnor visade det sig att träning hade en 

buffrande effekt mot grubblande (Puterman et al., 2011).  Ingen studie i vår vetskap har dock 

tittat på detta samband hos yngre kvinnor. Ett speciellt samband påvisades mellan emotionellt 

instabila ungdomar och risken att grubblande kan leda till utvecklande av depression (Kuyken 

et al. 2006). Kontakten med föräldrarna (Field, Diego & Sanders, 2001; Seeley et al. 2009) 

och relationen till jämnåriga (Field et al. 2001) är andra faktorer som i studierna visat vara 

skillnad mellan deprimerade och icke deprimerade ungdomar. Unga kvinnor som har det svårt 

i skolan verkar också ha högre risk att drabbas av depression (Seeley et al. 2009). Det kan 

vara så att för att få möjlighet att vara med och utöva fysisk aktivitet krävs mer engagerade 

föräldrar vilket skulle innebära att barn som idrottar egentligen mår bättre för att de är den 

gruppen barn som har mer engagerade föräldrar (Kirkcaldy et al. 2002). Det skulle också 

kunna bero på att barnen har bättre socioekonomiska förutsättningar än andra barn som de 

kontrollerar för då Allison et al. (2005) inte såg samband mellan fysisk aktivitet och 

depression. 

Skattning av fysisk aktivitet 

En sak som skiljer tvärsnittsstudierna åt är vad de använt för metod då testpersonerna har 

skattat sin fysiska aktivitet. Det finns olika skalor en är exempelvis International physical 

activity questionaire (IPAQ) som kan användas i samband med uppskattningen av mängden 

fysisk aktivitet. Poole et al. (2011) tittade på om den uppskattade fysiska aktiviteten med 

IPAQ stämde överens med den uppmätta via en accelerometer. De visade sig att kvinnorna i 

studien ofta underskattade sin fysiska aktivitet och speciellt den mer pulskrävande. En 

tydligare korrelation med CES-D och positivt välbefinnande kunde ses hos testpersonerna då 

den fysiska aktiviteten mättes med en accelerometer än den som uppskattades via IPAQ. 

Andra studier (McKercher, Schmidt, Sanderson, Patton, Dwyer & Venn, 2009) kunde se att 

korrelationen mellan IPAQ och uppmätt fysisk aktivitet korrelerade ganska bra. Detta visar på 

att ett ännu starkare samband mellan ökad fysisk aktivitet och ökad hälsa borde kunna ses om 

de i studier uppmätte den faktiska fysiska aktiviteten istället för att låta testpersonerna skatta 

den. 

Fysisk aktivitet för att behandla depression och ångest 
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I träningsstudier där de har mätt 18 till 30 åriga kvinnors depression och ångest före och efter 

en träningsperiod har det framkommit att fysisk aktivitet i form av någon pulshöjande 

aktivitet ger bättre resultat än hos kontrollgrupperna på depression och ångestskalor (Aşçi, 

2003; Nabkasorn et al. 2005; Wipfli et al. 2011). Lättare fysisk aktivitet i form av dans och 

rörelseterapi verkade även de kunna ge en förbättring med minskade nivåer av oro och ångest 

(Jeong et al. 2005). Endast ett fåtal studier har tittat på unga vuxna, vilket gör att vi inte 

specifikt kan säga hur stor effekt fysisk aktivitet faktiskt har för denna grupp kvinnor. Fysisk 

aktivitet har en positiv effekt i studierna som granskats. Åldersindelningen i många 

träningsstudier på yngre kvinnor som hittats sträcker sig från 18 upp till 55 år. Även om 

studierna tittat på olika träningsformer och åldrar har alla visat på träningens antidepressiva 

effekter och minskning av ångest hos vuxna individer (Dunn et al. 2005; Di Lorenzo et al. 

1999; Smiths et al. 2008; Craft et al. 2007; Broman-Fulks et al. 2004).  

Fysisk aktivitet och stress 

Övergången från att vara ung till att gå in i vuxenlivet med dess förpliktelser har setts vara en 

stressande situation för unga kvinnor (Hildingh, Luepker, Baigi & Lidell, 2006). 

Universitetsstuderande kvinnor var i högre utsträckning deprimerade än kvinnor som jobbade 

heltid (Azar et al. 2010). 60 % av universitetsstudenter i en studie visade på höga nivåer av 

oro, vilket enligt Tyson et al. (2010) troligtvis beror på deras ständiga exponering för 

stressorer som både studier, arbete, ekonomi, relationer och andra krav medför. Det är viktigt 

för unga kvinnor att ha tillgång till olika typer av stressreducering och fysisk aktivitet 

medförde enligt flickorna i studien stressreducering (Haraldsson et al. 2010). 

 

Träning verkar ha en stressbuffrande effekt hos unga kvinnor (Brown & Siegel, 1988; Soffer, 

2010), vilket framkom i en tvärsnittsstudie där ett samband sågs, att de som utövade fysisk 

aktivitet i större utsträckning inte påverkades lika negativt av stressfulla händelser i livet än de 

mindre fysiskt aktiva (Brown & Siegel, 1988). Medan en nyare studie (Soffer, 2010) endast 

såg ett svagt samband, vilket skulle kunna förklaras med att den fysiska aktiviteten 

uppskattades i olika frågeformulär i studierna. Stress påvisades i en studie (Azar et al. 2010) 

medföra olust till träning, även om de var medvetna om träningens positiva effekter, vilket 

ofta bidrog till att träningen prioriterades bort. 

 

De ungdomar i 17 årsåldern som utövade ansträngande fysisk aktivitet i högre utsträckning 

verkade även vara mer benägna att vara mer hälsosamma över lag. Dessa ungdomar åt bättre 

mat, brukade mindre droger och använde sig mer av stresshanteringstekniker än andra 

ungdomar (Delisle, Werch,  Wong, Bian & Weiler, 2010). Denna studie antyder att unga 

kvinnor kanske borde utöva fysisk aktivitet med högre intensitet för att minska hälsorisker. 

Sett till stresshanteringen visade det sig inte spela någon roll om intensiteten var medel eller 

högintensiv. Allison et al. (2005) hittar inget samband mellan fysisk aktivitet och minskad 

stress när hänsyn togs till kön, ålder och socioekonomisk status.  

Skattning av psykisk ohälsa 

Det finns ett antal olika skattningsskalor som används i studier för att ta reda på om en person 

lider av depressiva symtom eller annan form av psykisk ohälsa. Det vanligt förekommande i 

studier på depression som tagits i beaktning är CES-D och Beck depression inventory (BDI). 

För ångest är det vanligaste State-trait of anxiety inventory (STAI). Sedan finns det mer eller 

mindre egenformulerade skattningsskalor i en del av studierna medan andra använder sig av 

mer generella för välmående. Bedömningar av olika former av psykisk ohälsa genom skalor 
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kan vara missvisande då de har olika begränsningar jämfört med kliniskt diagnostiserade 

tillstånd. Resultatet av olika studier verkar dock inte skilja sig mycket åt, trots att olika skalor 

används, då de flesta studierna ändå får samma resultat oavsett skala. Däremot kan det vara 

svårt att jämföra hur stora effekter de olika studierna har haft i förhållande till varandra då de 

är olika skalor som använts.  

 

Det är viktigt att skattningsskalorna överensstämmer med en klinisk diagnos på exempelvis 

depression för att få ett tillförlitligt resultat om fysisk aktivitet kan användas som behandling 

vid en diagnostiserad depression exempelvis. I denna studie har vi dock inte sett till kliniskt 

diagnostiserade depressioner i första hand utan vårt resultat är främst för träningens påverkan 

mot depressiva symtom.  

 

CES-D mätningen korrelerade bra med den emotionella rankningen som också de unga i en 

studie fick fylla i (Field et al. 2001). Profile of Mood States (POMS) är en skala som använts 

flitigt vid mätningar av psykologiskt välmående vid fysisk aktivitet. En fördel med POMS 

anses vara ett bra sätt att upptäcka förändringar i humöret vid fysisk aktivitet (Berger & Motl. 

2000). Dessa kan användas för att se effekterna av träningen på humör och depressiva 

symtom. 

Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 

Det hittades inte nog med studier som styrker hypotesen om att fysisk aktivitet medför en 

sänkning av kortisol och förhöjningar av serotonin och BDNF. Vad yngre kvinnornas 

fysiologiska effekter av träning skulle kunna bero på är efter denna litteraturgranskning ännu 

oklart. Antalet studier på kortisol, serotonin och BDNF är få efter de avgränsningar som gjorts 

till yngre kvinnor mellan 12 och 55år, vilket medför att det inte går att tydligt avgöra vad som 

är generellt för kvinnorna i detta åldersspann. Tvetydiga resultat på serotonin har setts vilket 

innebär att det är svårt att dra någon slutsats om och hur det påverkas av träning.  

Kortisol 

Nabkasorn et al. (2005) har kunnat påvisa att kortisolnivåerna sänkts hos deprimerade 

personer efter träning. Mätningarna gjordes på kortisol i urin som samlats under ett dygn och 

inte i serum eller saliv. Salivkortisolet är det biologiskt aktiva kortisolet, obundet till något 

protein och verkar som en bra markör för att bedöma aktivitet i HPA-axeln (Gozansky, 

Laudenslager & Kohrt, 2005). Sänkningen i urinkortisolet sammanföll med att testpersonerna 

skattade lägre på CES-D (bilaga 1) (Nabkasorn et al. 2005). Kortisolnivåerna minskade från 

93µg/dag före träningsperioden till 61µg/dag efter träningsperioden för den ena gruppen och 

från 82,3 µg/dag till 57,0µg/dag för den andra gruppen. Då det endast är en studie är det svårt 

att säga att detta gäller generellt för alla kvinnor. Vid lättare fysisk aktivitet som dans och 

rörelseterapi (Jeong et al. 2005) sågs ingen signifikant skillnad i mätningarna på saliv kortisol 

efter 12 veckors träningsperiod jämfört mot kontrollgrupp (bilaga 2). Detta skulle kunna bero 

på när mätningarna är gjorda. Kanske har de gjort mätningarna olika tider på dygnet och då 

kortisol har en naturlig variation under dygnet skulle det kunnat påverka vad de fått för 

resultat (Gozansky et al. 2005). Kortisolnivåerna är som högst på morgonen och som lägst på 

kvällen, därför är det i studier viktigt att tänka på timing vid mätningar eftersom stora 

variationer kan uppstå (Gozansky et al. 2005). En annan anledning skulle kunna vara att dans 

och rörelseterapi inte innehåller nog mycket rörelse för att sänka kortisolnivåerna på längre 

sikt då inte träningen stressar systemen i kroppen nog mycket under träningen.  
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Kreher, Powers och Granger, (2012) har visat att höga kortisolnivåer och en hög aktivering av 

sympatiska nervsystemet verkar kunna påverka att information kan tolkas mer negativt. Både 

nivåerna av kortisol och adrenalin hos kvinnor med depressiva symtom påvisades i Nabkasorn 

et al. (2005) sänkas efter en träningsperiod vilket skulle kunna vara en del i att de blev mindre 

depressiva.  

 

I en studie Poole et al. (2011) användes ett test för att framkalla ett akut stresspåslag som 

sedan jämfördes mot den fysiska aktivitetsnivån. De studerade reaktionen hos kortisol på 

kvinnor som tränade olika mycket. De fick dock inget utslag på kortisol av stresstestet och 

spekulerade i att testet inte hade varit nog utmanande. Det är svårt att komma ifrån att tester 

på akut stress som görs i ett labboratorium inte har samma påfrestning som det verkliga livets 

dagliga stressorer. 

 

Förutom att vi hos kvinnor måste tänka på att preventivmedel i form av p-piller kan påverka 

kortisolmätningarna på grund av att östrogen kan medföra förhöjda nivåer av kortisol 

(Kirschbaum et al. 1999) verkar det även finnas normala variationer beroende på om personer 

reagerar med ett högt eller lågt utslag på HPA- axeln (Singh, Petrides, Gold, Chrousos & 

Deuster, 1999). Detta har nog inte spelat någon roll i de studier som undersökts då resultatet 

jämfördes före och efter exempelvis träningsperioder och det då antagligen var lika varje 

gång. De har inte ställt de inbördes resultaten mot varandra och då ska inte skillnaderna 

mellan individer spela någon roll. Däremot skulle vissa felvärden ändå kunna uppstå i små 

studier om någon eller några börjar ta p-piller under studiens gång och får då ett högre 

grundkortisolvärde än vid första mätningarna. Det har inte framkommit i studierna om de 

kontrollerat för detta möjliga fel. 

 

Efter att ha studerat artiklar rörande träningens effekter på kortisol kan vi inte dra några säkra 

slutsatser, utan endast spekulera i studiernas olika resultat. Eftersom att förhöjda nivåer under 

en längre tid kan medföra skador på vävnader (Miller et al. 2007) och eftersom att hos mer 

fysiskt aktiva individer och hos individer som tränat en längre tid ses sänkta nivåer kan 

träningen medföra att kroppen inte utsätts för dessa höga mängder kortisol under längre tid 

(Nabkasorn et al. 2005). Träning i sig är en stressituation för kroppen att utsätta sig för, vilket 

kan förklara akuta ökningar av hormonet direkt under och efter träning. I en studie gjord på 

friska män ökar kortisol som ett akut träningssvar. De ökade nivåerna av kortisol kvarstod 15 

minuter efter ett maxtest på cykel (Vega, Strüder, Wahrmann, Schmidt,  Bloch & Hollmann, 

2006). Regelbunden träning ger troligtvis mer kontrollerade nivåer av hormonet över dygnet. 

Serotonin 

En studie som gav stöd till hypotesen om ökade serotoninnivåer efter träning kunde hittas 

(Jeong et al. 2005). Det råder dock delade meningar om effekterna ökar eller minskar efter en 

träningsperiod. Wipfli et al. (2011) påvisade en markant minskning med 33,74 % med en 

standardavvikelse på 30,36 %, medan kontrollgruppen som stretchade sänkte sitt 

serotoninvärde med 11,81 % med en standardavvikelse på 39,82 %. Wipfli et al. (2011) fann 

att efter 7 veckors träning på cykel minskade serotoninnivåerna i saliv jämfört med innan, 

samtidigt som skattningen av ångest och depression minskade (bilaga 3). Wipfli et al. (2011) 

menade att dessa resultat gav stöd till tidigare resultat från studier på råttor då serotonin 

minskade efter en tids behandling med antidepressiva medel och ansåg därför att detta resultat 

visade på att träning hade likande effekt som antidepressiv medicin. Motsägande resultat 

kunde påvisas när milt deprimerade unga kvinnor i 16 årsåldern fick gå på dans och 

rörelseterapi efter 12 veckor såg en ökning i plasmanivåerna av serotonin (bilaga 2) (Jeong et 
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al. 2005). Dessa resultat säger alltså emot varandra, men i båda studierna har testpersonerna 

upplevt en förbättrad psykiskt hälsa. Det finns flera faktorer som i detta fall kan tänkas spelat 

in. Dessa två studier var olika långa, den ena hade blandat kvinnor och män, det var också 

skillnad i ålder och typ av fysisk aktivitet. Den ena studien har mätt serotoninet i serum 

medan den andra studien mätte i saliv. Hur detta kan ha medfört att den ena sänkte studien såg 

sänkta och den andra visade på höjda nivåer av serotonin är oklart, dock sågs en stor variation 

i standardavvikelserna på mätningarna av serotonin i studien av Wipfli et al. (2011) vilket 

tyder på att det varit stor variation i mätningarna, vilket även påvisades i studien av Jeong et 

al. (2005) (bilaga 2). Fler studier behövs inom området för att säkerställa serotoninets roll vid 

depressioner, men också effekterna av fysisk aktivitet på serotonin hos yngre kvinnor.  

Brain Derived Neurotrophic Factor  

Ett kortare träningspass på 15 minuter resulterade i signifikant ökade nivåer av BDNF i 

serum, men med individuella variationer. De ökade nivåerna var dock tillfälliga och sjönk 

snabbt till basnivå (Tang, Chua, Hui, Helmeste & Lawa (2007). Efter en period av 10 veckors 

styrketräningsprogram hos individer mellan 18-30 år sågs ingen signifikant förändring av 

BDNF nivåer jämfört med kontrollgrupp och före interventionen (Goekint, De Pauw, 

Roelands, Njemini, Bautmans, Mets & Meeusen, 2010). Dessa resultat antyder att 

regelbunden träning inte ger ökade nivåer av BDNF på längre sikt, i alla fall inte vid 

styrketräning. Svagheterna med dessa studier är att de är testade på både kvinnor och män och 

det blir därför svårt att dra någon slutsats gällande unga kvinnor, träning och nivåer av BDNF.  

 

I studier på yngre flickor har dock ett samband mellan BDNF, depression och fysisk aktivitet 

kunnat ses hos de som har en BDNF profil som gör att de är i riskzonen för depression. Ökad 

fysisk aktivitet minskade risken för depression i denna grupp.  De fann i studien inget 

samband mellan flickorna som inte genetiskt, sett till BDNF, var i riskzonen för depression 

och fysisk aktivitet (Mata, Thompson & Gotlib, 2010). Hos friska män påvisades en ökning 

av BDNF akut vid träning, men där nivåerna snabbt gick tillbaka till samma nivå som innan 

(Vega et al. 2006).  Trots att denna studie är utförd på män kan effekten möjligtvis även gälla 

för yngre kvinnor även om studier som styrker detta inte hittats. 

Fysisk aktivitet 

Träningsupplägg för psykologiska effekter 

Det finns ett tydligt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk och fysiskt 

välmående (Kirkcaldy et al. 2002). Det som oftast förekommer i träningsstudier på yngre 

kvinnor är just regelbunden fysisk aktivitet. Vad för slags aktivitet testpersonerna i studierna 

utfört har varit olika. I studierna gjord på unga kvinnor förekommer löpning (Nabkasorn et al. 

2005), cykling (Wipfli et al. 2011; Hansen, Stevens & Coast, 2001), aerobics, step dance 

(Aşçı, 2003) och dansrörelseterapi (Jeong et al. 2005). Trots de olika aktiviteterna har 

studierna kommit fram till att fysisk aktivitet minskade depression och oro. Studierna har 

varierat i antalet pass per vecka, intensitet och duration. Vanligast i studierna på de unga 

kvinnorna är att de använder sig av fysisk aktivitet som varar mellan 30-50 minuter 3-5 

gånger i veckan. Det kan tänkas att det skulle vara optimalt att träna minst enligt 

rekommendationerna för fysisk aktivitet om 30 minuter per dag vardagsmotion, då fysisk 

aktivitet har setts motverka även andra tillstånd som kan drabba oss då vi blir för inaktiva som 

hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och högt blodtryck (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 
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Tabell 1.1 Träningsstudier- Frekvens, Duration och Intensitet 

Författare Kön 

Frekvens 

(ggr/v) 

Duration 

(min) 

Intensitet 

(%av max 

HR) Resultat  

DiLorenzo et al.1999 K 4 24 el 48 70-85 % 
PA akuta + långvariga positiva effekter på psykologiska 

faktorer 

Hansen et al. 2001 K 1 10, 20, 30 60 % 10 min PA gav positiv effekt på totala välbefinnandet 

Aşçı, 2003 K 3 50 60-80% Ångest minskade hos de som tränade 

Broman-Fulks et al. 2004 K 3 20 
(löp/pro) 60-

90% 
Hög och lågintensiv PA gav minskning av rädslan för 
fysiologiska reaktioner kopplat till PA 

Jeong et al. 2005 K 3 45 lätt PA Dep & ångest förbättrades efter PA 

Nabkasorn et al. 2005 K 5 50 ca 60-70 % Depression minska efter PA-period 

Craft et al. 2007 K 2 30-40 promenad Minskningen av depressiva symtom efter PA 

Smits et al. 2008 K 3 20 70 % PA gav stora minskningar i ångest och oro 

Dunn et al. 2005 
K & 
M 

3 till 5 
  

Träning på en förbrukning på 17,5kcal/kg/v förbättrade dep 

Wipfli et al. 2011 
K & 

M 
3 30 70 % Dep och ångest minskade efter PA 

V= vecka K=kvinnor M=män Löp=löpning Pro=promenad PA= fysisk aktivitet Dep=depression 

Intensitet 

Träning med högre intensitet är vanligast förekommande i studierna som granskats. Mellan 

60-80% av maximala hjärtfrekvensen verkar ge god effekt mot depression och ångest (Aşçı, 

2003, Nabkasorn et al. 2005; Wipfli et al. 2011). Maxpulsen uppskattas oftast i studierna 

vilket kan medföra att en del testpersoner kommer att ligga för lågt i puls mot vad som är 

tänkt och en del individer kommer att ligga för högt. Detta kan vara bidragande till en viss 

variation i resultaten. Fysisk aktivitet på cykel medförde både akuta och långvariga effekter 

på psykologiska faktorer hos testpersonerna som tränade med puls mellan 70-85% av 

maximal hjärtfrekvens 4 gånger i veckan (Smits et al. 2008). Depressiva symtom verkar även 

minska av mer lågintensiv träning som vid pulshöjande promenader (Craft et al. 2007; 

Teychenne et al. 2010). 

 

Lågintensiv löpning under 60 % av maxpuls samt högintensiva löppass på 60-90 % har visat 

sig ge ångestdämpning (Broman- Fulks et al. 2004). Här sågs en något större minskning av 

rädslan för ångestrelaterade fysiologiska upplevelser hos de som tränat mer högintensivt. 

Tester utfördes av personer mellan 18-51 år där majoriteten av de deltagande var kvinnor. 

Resultat i träningsstudier har setts redan efter 6 pass fördelat på 2 veckor (Broman-Fulks et al. 

2004). Denna studie visar på att det verkar som att både hög och lågintensiv fysisk aktivitet 

gör att vi upplever mindre ångest. Det var bättre att träna medelintensivt än att inte träna alls 

och tränades mer än högintensivt 1,9 timmar i veckan på fritiden visades sänka risken för 

depression (Teychenne et al. 2010). Låga nivåer av ansträngande fysisk aktivitet och höga 

nivåer av stillasittande verkar ge en ökad risk för depression (Sund et al. 2011). 

 

Poole et al. (2011) år visar att lätt till medelintensiv träning korrelerar bäst med ett ökat 

positivt välbefinnande hos kvinnor mellan 18 och 45 år. De har iakttagits att ungdomar som 

deltar i ansträngande fysisk aktivitet i högre utsträckning bland annat hanterade stress bättre 

än mer stillasittande ungdomar (Delisle et al. 2010). Ett liknande samband påvisades även för 

de som deltog i medelintensiv fysisk aktivitet, däremot sågs inte samma positiva 
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hälsobeteende i övrigt hos de som tränade medelintensivt mot de som i hög grad utövade 

högintensiv fysisk aktivitet. Studien (Delisle et al. 2010) föreslår att en ökad regelbunden 

högintensiv fysisk aktivitet skulle vara att rekommendera för ungdomarna då den visat sig ha 

bäst hälsoeffekter i stort. 

 

I de studier som undersökts verkar det som att medel till högintensiv fysisk aktivitet har mest 

effekt på det psykologiska välbefinnandet, men att även mer lågintensiv träning på under 60 

% av maxpuls verkar vara både ångest och depressionsdämpande.  

Duration 

Den fysiska aktiviteten har i studierna varierat mellan 10 minuter och upp mot en timme åt 

gången. Vanligast är att träningen pågått mellan 30 och 50 minuter. Både låg och hög duration 

har visats medföra positiva resultat vid psykisk ohälsa. Det har påvisats att 10 minuter fysisk 

aktivitet en gång per vecka på 60 % av maxpuls har effekt på välbefinnandet (Hansen et al. 

2001). Pulshöjande promenader på 30 till 40 minuter 2 gånger i veckan har effekt på 

minskningen av depressiva symtom hos testpersoner i åldrarna 18-55 år (Craft et al. 2007). 

Denna studie hade dock varken kontrollgrupp eller kontroll om testpersonerna ökat sin träning 

utöver studiens krav på promenader 2 gånger i veckan. Promenerade testpersonerna till jobbet 

och det tog mer än 2,5 timmar i veckan, vilket motsvarar 30 minuter om dagen 5 dagar i 

veckan, gav det också en minskad risk att drabbas av depressioner (Teychenne et al. 2010). 

 

Att utöva mer än 40 minuter fysisk aktivitet i veckan på fritiden verkar kunna motverka risken 

för depression hos kvinnor. Det räckte med att träna 0,1 till 1,33 timmar i veckan 

medelintensivt för att minska risken för depression (Teychenne et al., 2010). Minst 7 till 10 

timmar ansträngande fysisk aktivitet per vecka medförde en minskad risk för depression 

(Sund et al. 2011). 45 till 50 minuters aktivitet 3 gånger i veckan har setts ge positivt resultat 

mot depression och ångest (Nabkasorn et al. 2005; Aşçı, 2003; Jeong et al. 2005). Även 30 

minuter i veckan verkar räcka för en signifikant förbättring även om det skulle vara likvärdig 

intensitet (Wipfli et al. 2011). Det verkade inte spela någon roll för det psykologiska 

välbefinnandet om den fysiska aktiviteten utfördes i intervaller på cykel i 24 minuter eller 

konstant intensitet 48 minuter (DiLorenzo et al. 1999). 20 minuters löpning på en intensitet av 

70 % av maxpuls 3 gånger i veckan kunde stora minskningar i känsla av ångest och oro ses 

redan efter 2 veckors träningsperiod (Smits et al. 2008).  

Frekvens 

Vanligast i tvärsnittsstudier är att de undersöker hur ofta deltagarna utövar fysisk aktivitet, 

alltså vilken frekvens den fysiska aktiviteten har. I träningsstudier har det visat sig att oavsett 

om en viss tilltänkt energiförbrukning totalt per vecka fördelades på 3 eller 5 pass i veckan 

verkade det ge liknande resultat (Dunn et al. 2005). Detta tyder alltså på att det inte är 

frekvensen utan mängden som skulle vara viktig för psykiska ohälsan. Viss regelbundenhet i 

träningen oavsett om de är 3 eller 5 dagar i veckan skulle ändå kunna spela roll. Samband 

mellan oregelbunden fysisk aktivitet och en ökad risk för depression har setts i en 

tvärsnittsstudie (Haarasilta et al. 2004).  

 

Till skillnad från Dunn et al. (2005) konstaterades det i en studie att ju oftare ungdomarna i 

studien utförde den fysiska aktiviteten desto bättre korrelerade det med bättre stresshantering 

(Delisle et al. 2010). Denna skillnad kan ha berott på att den ena studien såg till depression 
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och den andra till stress. Alltså kanske frekvensen inte är lika viktigt vid behandling mot 

depression som vid behandling mot stress. 

Total mängd och intensitet 

Det verkar som att öka sin fysiska aktivitet till en total duration på 60 minuter i veckan räckte 

för att sänka den psykiska ohälsan något. 90 minuter i veckan har gett signifikanta 

förbättringar på depression och ångest då intensiteten låg kring 70 % av maxpuls (DiLorenzo 

et al., 1999, Wipfli et al., 2011). Det ger inte sämre resultat att utöva mer fysisk aktivitet. Då 

Nabkasorn et al. (2005) lät sina deltagare utöva 250 minuter jogging i veckan påvisades en 

signifikant förbättring av depressiva symtom (bilaga 1). Vad som var effektivast mot stress är 

svårt att säga då inte nog med studier har funnits. 

 

Fysisk aktivitet i förhållande till en ökad energiomsättning på 17 kilokalorier per kilogram 

kroppsvikt per vecka (kcal/kg/v) och som motsvarar ungefär 30 minuter pulshöjande aktivitet 

om dagen har visat sig ha bättre effekt än 7kcal/kg/v. 17kcal/kg/v gav en sänkning med 42 % 

på skattningen av depression (Dunn et al., 2005). I en tvärsnittsstudie kom McKercher et al. 

(2009) fram till att högre grad av fysisk aktivitet (mer steg/dag) motverkade depression då de 

som hade mer än 7500 steg/dag visade en 50 % lägre förekomst av depression än de som var 

stillasittande (mindre än 5000 steg/dag). Det tyder alltså på att ökad fysisk aktivitet skulle 

kunna ha en förebyggande effekt mot depression (McKercher et al. 2009). 

Träningsupplägg för fysiologiska effekter 

Bristfälligt material medför att vi inte kan dra några slutsatser kring duration och intensitet 

gällande fysisk aktivitet och effekter på de fysiologiska markörerna. Frekvensen verkar ha 

betydelse för att genom fysisk aktivitet kunna minska förhöjda kortisolnivåer som kan uppstå 

vid exempelvis kronisk stress. Ändå sågs inte signifikant skillnad mot kontrollgrupp vid dans 

och rörelseterapi i 45 minuter 3 gånger i veckan på salivkortisolet (Jeong et al. 2005). 

Serotoninnivåerna ökade men gav inte något resultat på kortisol (Jeong et al. 2005) medan 

löpning eller cykel 3 gånger i vecka under 30 minuter med en intensitet på 70 % av maxpuls 

sänkte nivåerna (Wipfli et al. 2011). Skillnaderna mellan dessa studier är att dans och 

rörelseterapin kanske innehöll en för låg grad av fysisk aktivitet. BDNF ökar akut efter ett 

pass med 15 minuters stepträning (Tang et al. 2007). Träning med hög intensitet och relativt 

låg duration verkar alltså medföra ökning av BDNF.  

Fysisk aktivitet är en färskvara  

Efter uppföljning 3, 6, och 12 månader efter en träningsperiod skattade testpersonerna lägre 

på de psykologiska skalorna jämfört med i starten och kontrollgrupp (DiLorenzo et al.1999). I 

studien av DiLorenzo et al.(1999) gjordes ingen jämförelse mellan de olika intensiteterna i 

träningen, vilket hade varit intressant att se, men jämfört med kontrollgruppen kunde 

skillnader ses (DiLorenzo et al. 1999). De var här intressant att se att de hade en lång 

uppföljning av träningsperioden och att testpersonerna även skattat lägre en lång tid efter. Det 

är dock svårt att veta om långtidseffekterna har berott på den 12 veckor långa 

träningsperioden eller om de är på grund av andra faktorer som exempelvis förändrad livsstil 

genom att deras fysiska aktivitet helt enkelt har ökat efter träningsstudien. Nabkasorn et al. 

(2005) iakttog att då testpersonerna gick från en 8 veckors träningsperiod tillbaka till sin 

tidigare livsstil i 8 veckor skattade de högre på CES-D testet igen, vilket visar på att effekten 

av träning inte skulle vara kvarstående om inte träningen hålls kontinuerlig. Vi tror de olika 
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resultaten beror på att fysisk aktivitet och ökad fitness är en färskvara som måste underhållas 

och att de i DiLorenzos et al., (1999) studie bibehöll sin träning efter träningsperioden. 

 

Sett över en 10 års period från 13 år till 23 år kunde det inte påvisas något samband mellan 

den fysiska aktiviteten som testpersonerna utövade som 13 åringar och risken att utveckla 

depression senare under studien (Birkeland et al. 2008). De spekulerar i att det skulle kunna 

vara för att träningen är en färskvara även i påverkan på vår psykiska hälsa. Det skulle i så fall 

tyda på att det inte är för sent att börja vara fysisk aktiv för att motverka depression även då 

en person blir äldre och därför spelar det kanske inte någon roll när du börjar med den fysiska 

aktiviteten bara att du gör det. 

Variabler som kan påverka resultatet 

Kulturella och socioekonomiska faktorer 

I vår studie måste vi ta i beaktande att kvinnor från olika länder kan uppleva och ranka 

psykisk ohälsa olika. Hildingh et al. (2006) undersökte i deras studie hur svenska unga 

kvinnor i 26 årsåldern och amerikanska kvinnor i samma ålder upplevde sin hälsa och 

självkänsla. De visade sig att amerikanska kvinnorna i högre utsträckning än de svenska 

medgav att de upplevde sig stressade, 84,3% jämfört med 67,1%, även om de svenska 

kvinnorna rapporterade mer stressymtom. Ett signifikant samband kunde ses mellan de 

kvinnor i Amerika som var fysiskt aktiva och minskad stress, vilket inte kunde ses hos de 

svenska kvinnorna som svarat på samma enkät. De svenska kvinnorna rapporterade högre 

nivå av fysisk fitness än de amerikanska. I båda länderna var fysisk fitness och självkänsla 

sammanlänkade. De svenska kvinnorna rapporterade även i högre utsträckning 

depressionssymtom. I vår studie har vi tittat på artiklar från många olika länder, variationer i 

resultatet i artiklarna skulle kunna bero på att vi i olika länder tolkar frågor olika även om det 

är språkanpassade frågeformulär kan det ändå vissa saker innebär olika saker i olika länder 

(Hildingh et al. 2006). Det är även därför det blir svårt att uppskatta och jämföra effekter 

mellan olika studier när det handlar om de olika skattningsskalorna. 

Fysisk aktivitet och socialt sammanhang 

De positiva resultaten diskuteras i vissa artiklar (Nabkasorn et al. 2005) och skulle kunna bero 

på att testpersonerna ökar sin träning ofta tränats i grupp hamnar i ett socialt sammanhang 

vilket i sig medför minskningar av de depressiva symtomen. En studie (Dunn et al. 2005) 

isolerade testpersonerna under den fysiska aktiviteten i olika rum för att kunna utesluta det 

sociala sammanhanget, men här menar forskarna att mötet med samma testledare varje gång 

kan medföra samma effekter i ett socialt sammanhang.  Andra studier har sett att då 

testpersonerna tränade helt ensamma var de i högre riskzon för att utveckla depression än 

personer som sprang en fjärdedel av tiden med någon annan (Teychenne, Ball & Salomon, 

2010). Att däremot träna mer än så med någon annan verkar inte ge något signifikant resultat 

(Teychenne et al. 2010). I en intervjustudie framkom de att löpning kan upplevas som ett sätt 

att reducera stress och en av flickorna beskriver hur löpningen gör att hon rensar huvudet och 

har tid för reflektion om hon springer ensam (Haraldsson, Lindgren, Hildingh & Marklund, 

2010).  

Träningsglädje 
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Även om resultatet visar att fysisk aktivitet ger positiva effekter på det psykologiska 

välbefinnandet får vi inte förbise att alla människor reagerar olika. Efter granskning av 

tidigare forskning kan vi poängtera att flera olika typer av fysisk aktivitet har effekt på 

depression och ångest. Vi har även sett att fysisk aktivitet med låg intensitet (Craft et al. 2007) 

och låg duration (Hansen et al. 2001) kan leda till förbättringar. En promenad kan vara en bra 

paus i vardagen och ge tid för reflektion eftersom att fysisk aktivitet som till exempel 

promenader, löpning eller cykel enligt Berger och Motl (2000) innebär upprepande rörelser 

och kräver lite uppmärksamhet för utförandet. Detta är något vi kan hålla med om och har 

stött på i andra studier till exempel där flickor rapporterade att löpningen gav tid för eftertanke 

(Haraldsson et al. 2010). Träningen ska vara en naturlig och njutningsfull del av fritiden, då 

de i en studie visat att sambandet mellan fysisk aktivitet på jobbet och minskad depression 

inte funnits (Teychenne et al. 2010). Att se träningen som ytterligare ett måste i det vardagliga 

livet skulle kunna bidra till ytterligare stresspåslag. Träningsstudierna visar på att det verkar 

som att fysisk aktivitet oavsett form verkar vara bra.  

 

Rekommendationerna borde vara att varje individ om möjligt ska försöka hitta något som de 

finner roligt och njutningsfullt att utöva för att öka välmående under aktiviteten. Även en 

aktivitet som kan anses av personen tråkig och jobbig kommer antagligen att ge positiva 

resultat i slutändan på välmående om den utförs kontinuerligt. Det är viktigt att tänka på att 

exempelvis träning i stora grupper och på gym kan för många vara obekväma miljöer. Att 

träna till musik kan för vissa personer göra träningen roligare, medan det för andra kan verka 

som en stressfaktor. Därför menar vi att träning där individerna själva kan påverka sin 

träningsmiljö kan vara bra alternativ, som till exempel löpning, eller hemmaträning.  

Kontrollgrupp 

Träningsstudier har ibland använt sig av kontrollgrupp som har utfört placeboträning. De vill 

säga träning som de inte tror kommer ha stor inverkan på resultaten så som stretching och 

lättare yogaövningar (Wipfli et al. 2011; Dunn et al. 2005). Detta kan vi tänka oss beror på att 

personer som kanske lider av depression inte skulle vilja medverka om de hamnar i en 

kontrollgrupp som ska vara stillasittande och det finns risk att deras symtom förvärras. 

Problemet med att ha en kontrollgrupp som utför yoga och stretching kan vara att denna typ 

av träning skulle kunna fungera som en avslappnande metod vid exempelvis stress. Det i sin 

tur skulle kunna leda till bättre välmående och lägre skattning på skalorna som använts. I viss 

mån borde avslappningen även kunna påverka de fysiologiska markörerna, och då främst 

kortisol som är ett stresshormon. 

 

Vissa kontrollgrupper har ombetts att inte delta i strukturerad eller organiserad fysisk aktivitet 

(Aşçı, 2003; DiLorenzo et al.1999). I princip skulle det innebära att de får vardagsmotionera 

vilket också kan vara en typ av motion. Detta innebär inte att kontrollgruppen varit 

stillasittande och kan därför ha påverkan på resultatet av studien. Jeong et al. (2005) gav inga 

restriktioner alls till sin kontrollgrupp. I alla fall så nämns inte detta i studien vilket medför en 

risk att vissa personer i kontrollgruppen utför mer fysisk aktivitet än de som är med i studien. 

En stillasittande kontrollgrupp skulle antagligen indikera ett tydligare samband mellan att 

ökad fysisk aktivitet ger ökad hälsa. I två studier fick kontrollgruppen sitta ner i samma lokal 

och under lika lång tid som de andra tränade (Hansen et al. 2001; Smits et al. 2008), vilket ger 

mer validitet i mätningarna. Fördelarna med att individerna får leva som vanligt är att det ger 

en mer verklighetsanpassad variation även om den innebär minskad kontroll. Goekint et al. 

(2010) gav just instruktioner både till träningsgrupp och kontrollgrupp om att fortsätta leva 
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som vanligt samt att inte öka sin fysiska nivå under tiden, vilket är bra krav, men svårt att 

kontrollera. 

 

Studier som först tränar ena delen av gruppen och låter den andra vila och sedan växlar kan ha 

fördel i att de blir fler testpersoner som utför det faktiska testet samt att de även kan se den 

fysiska aktivitetens påverkan på längre sikt hos den ena gruppen som i studien av Nabkasorn 

et al. (2005). Problemet med denna typ av studie är att de som upplever de positiva effekterna 

av träningen kanske inte är villiga att återgå till sin tidigare livsstil efter studien. 

Storleken på studierna 

Många studier var små och därför blir resultatet svårt att generalisera. Tvärsnittsstudierna 

innehöll i flera fall en stor mängd deltagare, men har ett flertal brister och även här hade de 

begränsat sig till vissa populationer i en del av studierna. Övervägande av tvärsnittstudierna 

var även utformade så att det var omöjligt att säga vilket som kom först, depression eller 

inaktivitet. Detta skulle längre studier kunna ge en bättre inblick i, men inte ens den 10 åriga 

uppföljningen av ungdomarna kunde säkert säga vilket som kom först (Birkland et al., 2008).  

Avhopp 

Dunn et al. (2005) hade ett relativt stort antal avhopp med 19 testpersoner av 72. Även ett 

betydande antal avhopp kunde ses i studien av Nabkasorn et al. (2005) med 10 avhopp och 5 

stycken testpersoner som inte ville sluta träna och gå tillbaka till livsstilen de hade innan. 

Detta pekar på sätt och vis på att träning kanske inte är för alla, utan att vissa helt enkelt inte 

har motivationen som behövs eller hittar inte motivationen till att ta del av de positiva effekter 

som fysisk aktivitet skulle kunna medföra. 

Avgränsning 

Bristen på material har gjort att resultatet har varit delvis svårtolkat speciellt sett till de 

fysiologiska markörerna. Detta medförde att vi var tvungna att inkludera artiklar på män, 

yngre och äldre kvinnor än det från början relevanta åldersintervallet för att få ett bredare 

material att jobba med. Även grupper där kvinnor och män varit blandade medtogs för att 

utöka underlaget. Dunn et al. (2005) använde sig av en blandad grupp med män och kvinnor 

men kontrollerade för kön. De kom fram till att fysisk aktivitet hade en antidepressiv effekt 

även om de kontrollerade för kön. Detta tyder på att resultaten som sågs i Wipfli et al. (2011) 

borde vara relevant även om de inte framkommer om de kontrollerat för kön i den studien. 

Speciellt med tanke på att männen var underrepresenterade i båda studierna. Däremot kan 

tyckas att det hade varit mer relevant att ha ungefär lika andel av båda könen för att kunna 

säga att modellerna var applicerbara på båda könen.  

Framtida forskning 

Efter att ha studerat tidigare forskning har vi sett att mycket inom området fortfarande är 

outforskat. Forskning på depression och stress i kombination med fysisk aktivitet har gjorts 

länge, men vilka mekanismer som ligger bakom är tvetydigt. Det finns en del forskning på om 

fysisk aktivitet kan användas som behandling mot psykisk ohälsa, men mer omfattande 

studier krävs med fler testpersoner, bättre krav och kontroll på kontrollgrupper som helst ska 

vara stillasittande och grupper med endast kvinnor eller där män och kvinnors resultat utreds 
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var för sig. Framtidens forskning bör enligt oss fokusera mer på de fysiologiska 

mekanismerna för att få en bättre uppfattning om träningens effekter. Träningsstudier på 

psykologiska effekter av träning med kontroll tester på kortisol, serotonin och BDNF 

förändringarna före och efter en träningsperiod skulle behövas fler av. För att ta reda på hur 

träningsupplägg bör se ut i behandlig bör även forskning på olika typer av fysisk aktivitet 

göras, där skillnader i duration, intensitet och frekvens ställs emot varandra. 

Konklusion 

I denna litteraturstudie framkommer det att fysisk aktivitet kan behandla psykisk ohälsa. 

Framförallt kan det fungera som behandling mot depressiva symtom och ångest. Däremot är 

det svårt att avgöra om fysisk aktivitet kan förebygga psykisk ohälsa, även om sambandet 

mellan ökad fysisk aktivitet och minskad förekomst av psykisk ohälsa har iakttagits i flertalet 

studier. Fysisk aktivitet som genomförs regelbundet mellan 2-5 dagar per vecka har effekt på 

den psykiska hälsan. Intensiteten har inte tydligt påvisats vara avgörande för effekten av 

träningen. Inte heller kravet på en viss duration har påvisats tydligt även om de flesta studier 

sett till att en duration på minst 60 minuter i veckan har visats ge ökad psykisk hälsa. 

 

Tvetydiga resultat finns om hur serotonin och BDNF påverkas av långvarig fysisk aktivitet, 

däremot finns antydningar om att förhöjda kortisolnivåer ska kunna sänkas av regelbunden 

fysisk aktivitet. Det visar på att mer forskning krävs på yngre kvinnor för att det ska kunna 

visa på om dessa markörer påverkas positivt av träning och är en bidragande orsak till de 

positiva effekterna på psykologiska skalorna som setts vid träning.  
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Källa: Nabkasorn et al. 2005 
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Bilaga 2 

 

 

Svarta fyrkanter visar värdena för dans och rörelseterapi gruppen och vita fyrkanterna markerar 

värdena för kontrollgrupp. 

Källa: Jeong et al. 2005 
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