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Sammanfattning 
Introduktion: Ångest är ett samlingsnamn på flera psykiska sjukdomar som alla är 
förknippade med oro och ängslan och trots att sjukdomen i sig är ofarlig kan den ge 
obehagliga symtom, som till exempel en spänning i kroppen.  Tillfällig ångest kan 
behandlas med oxazepam eller alimemazin, medan sertralin bör ges vid långvariga 
symtom. För att mäta ångest används självrapporterande skalor, exempelvis STAI, som 
poängsätter varje svar och ger en bild över hur svår ångest en person lider av. Fysisk 
aktivitet innebär i stort sett allt någon gör för att röra på sig, till exempel 
trädgårdsarbete och löpning, och bör utföras minst 150 min/vecka i måttlig intensitet, 
alternativt minst 75 min/vecka i hög intensitet för att bland annat minska risken att dö 
i förtid.   

Syfte: Att få en överblick kring fysisk aktivitets påverkan på ångest och huruvida det är 
något att överväga vid behandling av ångest.   

Metod: Artiklarna i denna litteraturstudie har söks fram i databasen PubMed med 
hjälp av Mesh-termer.     

Resultat: Majoriteten av de artiklar använda i denna litteraturstudie visar en 
minskning av ångest efter ett eller flera pass av fysisk aktivitet per vecka. Den fysiska 
aktiviteten är i form av styrketräning, aerobisk och/eller meditationsrelaterad fysisk 
aktivitet.  

Diskussion: Den ångestdämpande effekten verkar inte vara tillräckligt stor för att 
fysisk aktivitet ska kunna ersätta läkemedel fullt ut. Dock pekar de flesta studier på att 
det vore gynnsamt för en person med ångest att upprätthålla en regelbunden fysisk 
aktivitet, både för ett bättre psykiskt och fysiskt välmående.  Kombinationen läkemedel 
och fysisk aktivitet verkar det finnas begränsad forskning kring, och flera studier tillåter 
inte läkemedelsanvändning eller ifrågasätter inte vilka eller om deltagarna tar 
läkemedel. Detta är en parameter som bör studeras i större utsträckning i framtiden. 
Endast två observationsstudier kring ämnet ångest och fysisk aktivitet finns med och 
fler bör genomföras för att få en tydligare bild över den effekt fysisk aktivitet har utan 
inverkan av forskare. En stor majoritet av deltagarna bland studierna är kvinnor, vilket 
beror på att en större andel kvinnor drabbas av psykiska sjukdomar jämfört med män. 
Detta kan skapa problem i generaliserbarheten av resultaten om det finns någon 
osäkerhet kring huruvida den fysiska aktiviteten påverkar män och kvinnor lika och 
även denna parameter bör undersökas vidare i framtiden. Rekommendationerna för 
fysisk aktivitet följs inte av alla studier och det finns en möjlighet att flera av studiernas 
resultat hade påverkats genom en ökning (i vissa fall dubblering) av den fysiska 
aktiviteten.  

Slutsats: Fysisk aktivitet ser inte ut att vara ett alternativ för monoterapi vid 
behandling av ångest, men visar goda tecken på att vara en bra tilläggsbehandling till 
läkemedel.      
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1. Introduktion 

1.1. Ångest 
Ångest är ett samlingsnamn på flera psykiska sjukdomar som är förknippade med oro 
och ängslan och som trots att de är ofarliga skapar ett obehag hos den som upplever det 
[1]. Ångest skapas som ett svar på en inbyggd alarmreaktion i kroppen som aktiveras 
vid vad kroppen och hjärnan uppfattar som en farlig situation för att höja många av 
sinnenas funktioner. Väl igång kan ångesten upplevas som en spänning eller rastlöshet, 
som ofta är det obehag personen känner av. Detta system är olika starkt hos olika 
personer, vilket gör att det som en uppfattar som väldigt ångestframkallande kan en 
annan var helt lugn inför [1,2]. Detta gör också att varaktigheten och graden av ångest 
(allt från en lättare ängslan till en panikattack) varierar mellan individer, men kan 
också variera från gång till gång hos samma person. 
 
Ångest kan dyka upp i stort sett när som helst i livet, men oavsett när det sker har det 
alltid en bakomliggande orsak [3]. Det vanligaste är att den som drabbas för första 
gången befinner sig runt tjugoårsåldern eller strax innan och har levt länge med en svår 
stress, för höga krav eller har missbrukat alkohol och/eller droger under en tid. 
 
Ångest kan komma i flera olika former som yttrar sig på olika vis, men brukar 
gemensamt falla under namnet ångestsyndrom [4]. Generaliserat ångestsyndrom 
(GAD) är en av de vanligaste varianterna och är en ängslan eller oro över nästan allt, 
vilket gör att de som lider av GAD har en kropp som alltid är i full beredskap, redo att 
avvärja fara. Vid GAD upplever den drabbade ofta många fysiska symtom, exempelvis 
sömnsvårigheter, irritabilitet och svårigheter att koncentrera sig, som i många fall är 
det som får dessa personer att till sist söka hjälp i vården [4,5]. 
 
Panikångest, även kallat panikattacker, är attacker i form av hjärtklappning, 
illamående, yrsel och liknande som ofta kommer när den drabbade är väldigt rädd eller 
när allt börjar lugna ner sig efter en längre tids stress och press [4,6]. Detta bildar 
ångest, som orsakar fler fysiska känslor och en ond cirkel skapas. Andnöd är vanligt vid 
panikångest, men även dödsångest och svettningar.  
 
Det finns fler former av ångest förutom de två vanligaste nämnda ovan, till exempel 
agorafobi (även ibland kallad torgskräck) och tvångstankar, som alla yttrar sig på olika 
sätt [7,8]. Agorafobi är i grunden en rädsla för stora, välbesökta platser, som 
exempelvis köpcentrum och att åka kollektivtrafik, och innefattar vanligtvis även en 
rädsla för trånga utrymmen, som hissar och liknande. Tvångstankar handlar om 
ritualer som den drabbade känner sig tvingad att genomföra, som att till exempel tända 
och släcka en lampa x antal gånger innan de lämnar ett rum. När en drabbad försöker 
ta avstånd från dessa ritualer uppstår ofta en väldigt stark ångest och en rädsla för vad 
som kommer hända om de inte utförs.  
 
Ångest kan även yttra sig som primär eller sekundär [2]. Om ångest är den sjukdom 
man i huvudsak är drabbad av kallas den för primär, medan den sekundära ångesten är 
den som kommer som en bieffekt av andra sjukdomar, ex depression. 
 
De läkemedel som rekommenderas för behandling av ångest är enligt 
Terapirekommendationerna för Västerbottens län (2014) oxazepam (exempelvis 
Oxascand) eller alimemazin (exempelvis Theralen) [9]. De är alternativ som kan 
övervägas vid tillfällig ångest. Långtidsbehandling med dessa preparat bör undvikas vid 
ångest och om det finns behov för mer än tillfällig behandling bör sertralin (exempelvis 
Sertralin Actavis) övervägas istället, enligt rekommendationen för ångestsyndrom. 
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1.1.1. Att mäta ångest 
Ångest är, precis som andra psykiska sjukdomar, något som kan variera individuellt 
hur det uppfattas och hur dåligt man mår av de symtom som upplevs. Till skillnad från 
sjukdomar som bland annat infektionssjukdomar eller lungsjukdomar där prover kan 
tas för att mäta hur pass sjuk patienten är så kräver psykiska sjukdomar 
självrapportering och förlitar sig på de (eventuella) svar patienten ger hos sin läkare 
eller terapeut.  
 
Det finns olika sätt att mäta ångest, men det som är gemensamt för de alla är att det är 
skalor som på olika sätt gradsätter ångesten [10–12]. De skalor som man vanligen 
använder, där ångest är det primära intresset, är:  

 State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
 Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 
 Penn State Worry Questionnaire (PSWQ)  
 Bech Anxiety Inventory (BAI)  

 Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety (HADS-A)  

Dessa används vanligtvis, men inte alltid, enskilt och inte i kombination med varandra. 
 
STAI är den mest frekvent använda skalan [10]. I första delen mäts en eventuell 
närvaro och grad av ångestsymtom. Denna del kallas för State Anxiety Scale eller SAI. 
Del två mäter patientens benägenhet att drabbas av ångest och kallas för Trait Anxiety 
Scale eller TAI. Testet består i sin helhet av 40 punkter, där hälften är för SAI och 
hälften för TAI. SAI ger patienten fyra olika svar att välja mellan för att gradsätta den 
eventuella ångesten: inte alls, litegrann, måttligt samt väldigt mycket. TAI består också 
den av fyra svar att välja mellan, här anpassade för att upptäcka benägenheten att 
drabbas av ångest: nästan aldrig, ibland, ofta samt nästan alltid. Testet poängsätts 
genom en summering av alla angivna svar. I STAI finns det 19 punkter som pekar på en 
frånvaro av ångest och poängen för dessa svar subtraheras istället för att adderas. 
Desto högre poäng, desto värre ångest handlar det om. Maxpoäng är 80, men vid 
användning av endast SAI eller TAI  för sig själv är detta värde naturligtvis lägre. 
 
BAI lägger större vikt vid de funktionella symtom (ex yrsel och rastlöshet) en 
ångestdrabbad person vanligtvis lider av och utvecklades från början som en metod för 
att särskilja mellan depression och ångest eftersom dessa två diagnoser ofta påminner 
en del om varandra [10]. BAI har allt som allt 21 punkter som värderas från 0 (inte alls) 
till 3 (kraftigt) och precis som STAI sker poängsättning genom en summering av alla 
svar patienten gett. Maxpoäng är 63, vilket är tecken på grav ångest, medan poäng från 
30 och nedåt är olika svårighetsgrader av ångest eller ingen ångest alls. 
 
HADS-A består endast av 7 punkter, alla fokuserade på tillståndet just nu och värderas 
på samma sätt som BAI från 0 (inte alls) till 3 (kraftigt) [10]. Huvudfokus för HADS-A 
är symtom av rädsla och ångest. Precis som föregående skalor summeras alla svar, där 
poäng dras bort där en frånvaro av ångest indikeras, precis som vid STAI, och ett 
resultat mellan 0 och 21 fås. Maxpoäng tyder på grav ångest och svar där under visar på 
varierande grader av ångest. 
 
Främst STAI, men även BAI trots sitt ursprung, skiljer inte mellan depression och 
ångest [10]. STAI är mindre känslig för förändringar som kan ha skett ganska nyligen 
eftersom stor fokus där ligger längre bak i tiden, medan BAI förbiser en del symtom 
eftersom inriktningen är på de somatiska symtom patienterna upplever. HADS-A kan 
endast konstatera ångest och har ingen möjlighet att se de specifika ångesttillstånden. 
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HARS, även kallad HAMA (då förkortat från Hamilton rating scale Anxiety), bildades 
ursprungligen för att användas på patienter med diagnosen ångestsyndrom, och kan 
därmed inte upptäcka ångest hos de patienter som även har andra sjukdomar [11]. 
HARS består av 14 punkter med fokus på både de psykiska och somatiska symtomen 
vid ångestsyndrom och mäter svårighetsgraden av ångest. Svaren graderas av patienten 
från 0 (inget) upp till 4 (mycket svårt eller kraftigt invalidiserande) och poäng fås 
genom att summera svaren. Precis som för övriga skalor indikerar högre poäng på en 
värre nivå av ångest, maxpoäng 56. En fördel med HARS är att det är möjligt att räkna 
ut separata poäng för de psykiska och somatiska symtomen om så önskas. 
 
PSWQ består av 16 punkter med fokus på orohetsdrag hos patienten [12]. Gradering 
går från 1 (inte alls typiskt mig) upp till 5 (väldigt typiskt mig). Poängsättning sker 
genom en summering av alla punkter samt en bortdragning av poäng för de punkter 
som indikerar frånvaro av oro (5 punkter). Högre poäng visar på höga nivåer av oro, 
maxpoäng 80. 
 
Det finns självklart fler skalor och frågeformulär förutom de nämnda här och vilken 
som används i en studie beror till stor del på forskarnas preferenser [10]. Det kan även 
bero på spridningen av formulären, eftersom många är under copyright och vissa 
därmed är mer eller mindre lättillgängliga än andra. 
 

1.2. Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet innebär allt som medför en rörelse och aktivitet av kroppen, som bland 
annat löpning, tyngdlyftning, trädgårdsarbete och promenader [13]. 
 
Rekommendationer för fysisk aktivitet finns framtaget och innebär minst 150 minuter 
fysisk aktivitet per vecka i vad som kan kallas för en måttlig intensitet [13]. Alternativet 
är minst 75 minuter per vecka i en hög intensitet. Dessa rekommendationer ska ses 
som riktlinjer och inte regler, och den fysiska aktiviteten kan med stor fördel varieras 
mellan måttlig och hög intensitet. Den bör vara regelbunden under veckan och inte 
hoptryckt på en och samma dag. Stillasittande under längre perioder är något som alla 
bör sträva efter att undvika. 
 
Genom att följa dessa rekommendationer förbättrar och ökar man kroppens transport 
av syre, vilket gör att hjärtat blir starkare och därmed orkar få ut blodet i kroppen med 
färre antal slag [14]. En regelbunden fysisk aktivitet (minst en halvtimme per dag) 
hjälper även till att stärka vårt immunförsvar och skelett samt minskar risken för att dö 
i förtid.  
 
Förutom de kroppsliga positiva effekterna som ses vid regelbunden fysisk aktivitet har 
man även kunnat se en påverkan på den psykiska hälsan [14]. Minne och perception 
utvecklas och man kan se en ökning i sömnkvalitet, självförtroende och självkänsla. 
Effekterna har liknats vid den av SSRI -preparat, som hämmar upptaget av serotonin 
[15] medan man vid fysisk aktivitet kunnat se en effektivisering i regleringen av både 
serotonin och dopamin i hjärnan [14]. Effekterna påminner om varandra.  
 

1.2.1. Fysisk aktivitet på recept 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är, precis som namnet avslöjar, ett recept på fysisk 
aktivitet som läkare, fysioterapeuter med flera kan skriva ut [16]. När fysisk aktivitet 
förskrivs på detta vis är den individanpassad och kan variera från promenader till yoga 
och styrketräning. På receptet instruerar förskrivaren om hur länge den aktuella 
aktiviteten ska utföras samt hur ofta patienten ska utöva detta. Det viktigaste är en 
regelbundenhet, eftersom det är först då man kan börja se tydliga resultat i hälsan. FaR 
används till patienter med bland annat depression och högt blodtryck. 
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Genom att öka sin fysiska aktivitet från ingen alls eller väldigt låg aktivitet till en 
regelbunden måttlig sådan ser man en 30-50 % mindre risk att drabbas av hjärt-
kärlsjukdomar [9]. Fysisk aktivitet har även andra positiva sjukdomsförebyggande 
effekter, nämnda ovan [14]. Det är också viktigt att komma ihåg att bara för att det inte 
sker någon viktminskning eller andra mätbara skillnader så betyder det inte att det inte 
sker andra, kanske viktigare, saker inuti kroppen. 
 

1.3. Sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa 
I flertalet studier gjorda genom årens lopp har man sett ett samband mellan en låg 
fysisk aktivitet eller ingen alls och höga nivåer av både ångest och depression [17]. På 
samma sätt har man även kunnat se att träning i början av en studie ger en god prognos 
om färre antal depressiva symtom vid uppföljning längre fram. Det finns alltså ett 
samband, men frågan är hur starkt det är.  

2. Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att få en överblick över hur fysisk aktivitet 
påverkar ångest och huruvida det kan vara aktuellt som behandling, antingen i 
monoterapi eller som en tilläggsbehandling till läkemedel.  
 
Frågeställningarna som ska besvaras är följande: 

 Är fysisk aktivitet en behandlingsform att överväga som monoterapi vid ångest? 
 Är fysisk aktivitet en bra tilläggsbehandling till läkemedel vid ångest? 

 Är ångest fullt behandlingsbart utan någon fysisk aktivitet?  

Det kan vara av stor vikt att hitta en lösning för att minimera ångest som inte alltid 
kräver insatser med läkemedel för att underlätta för både patient och vårdpersonal.  

3. Metod 
Sökning efter artiklar skedde i databasen PubMed med hjälp av Mesh-termer för att 
uppnå en större begränsning kring endast det intressanta ämnet i den mån det var 
möjligt. Termerna togs fram via den sökmotor i Mesh som finns att tillgå under samma 
hemsida som PubMed och valdes utifrån vad som var mest relevant för ämnet.  
 
Inklusionskriterier var studier utförda på människor i åldrarna 19-44 år. Studierna 
skulle vara skrivna på engelska eller svenska och ha ett tillgängligt abstrakt för att 
underlätta en översikt av alla träffar. Publicering av artiklarna var i majoriteten 
begränsat till de senaste fem åren, men utökade sökningar för de senaste tio åren 
gjordes också. Dessa inklusionskriterier kan även ses i Tabell 1. 
 
Många av träffarna använder sig av samma mätskala för ångest, men detta var inte ett 
kriterium för inklusion utan endast en slump. 
 
Exklusionskriterier var artiklar med väldigt lite fokus på ångest, eftersom detta var 
huvudsyftet med denna litteraturstudie och därför ett krav att det fanns med. Det 
gällde bland annat artiklar som i huvudsak fokuserade på depression eller som bara 
nämnde ångest i förbifarten. Artiklar med nästan ingen fysisk aktivitet eller med många 
andra sjukdomstillstånd inblandade valdes också bort för ett mer enhetligt sökresultat.  
 
12 artiklar kunde hittas enligt dessa kriterier. 
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Tabell 1. Artikelsökningar gjorda i PubMed med tillhörande begränsningar och 
träffar. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

150121 (”Exercise 
Therapy”[Mesh]) 
AND 
”Anxiety”[Mesh] 

Abstract, 
Humans, 
English and 
Swedish, Adult 
19-44 years, 
Publication dates 
5 years 

40 34, 35 

150204 (”Exercise 
Therapy”[Mesh]) 
AND 
”Anxiety”[Mesh] 

Abstract, 
Humans, 
English and 
Swedish, Adult 
19-44 years, 
Publication dates 
from 
2000/01/01 to 
2010/01/21 

30 6, 9, 12, 28 

150216 (“Anxiety 
Disorders”[Mesh]) 
AND 
“Exercise”[Mesh] 

Abstract, 
Humans, 
English and 
Swedish, Adult 
19-44 years, 
Publication dates 
5 years 

36 11, 17, 21, 30, 
34  

150218 (“Anxiety 
Disorders”[Mesh]) 
AND 
“Exercise”[Mesh] 

Abstract, 
Humans, 
English and 
Swedish, Adult 
19-44 years, 
Publication dates 
from 
2000/02/01 to 
2010/02/15 

39 10  

 

4. Resultat 
Urvalet av artiklar från artikelsökningarna gjorda enligt tabell 1 presenteras nedan i en 
sammanfattande tabell (tabell 2). Tabellen redovisar författare och publiceringsår, 
vilken typ av fysisk aktivitet och ångestmått som använts i respektive studie, underlag i 
form av antal deltagare och ett översiktligt resultat om ångesten minskade eller var 
oförändrad. 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över använda artiklar, träningsform, ångestmått, 
antal deltagare samt kortfattad sammanfattning över resultaten.  

Studie Träningsform Ångestmått Antal 
deltagare 

Resultat 

Field et al. 2010 [18] Tai chi och yoga STAI 38 Minskad 
ångest  

Kang et al. 2008 [19] Meditation STAI 32 Minskad 
ångest 

Blanchard et al. 2001 
[20] 

Aerob träning SAI 34 Minskad 
ångest 

Tomas-Carus et al. 
2008 [21] 

Aerob träning och 
styrketräning 

STAI 30 Minskad 
ångest 

Carraro et al. 2012 [22] Aerob träning STAI 27 Minskad 
ångest 

Oeland et al. 2010 [23] Aerob träning och 
styrketräning 

HARS 48 Minskad 
ångest 

Herring et al. 2012 [24] Aerob träning och 
styrketräning 

PSWQ 30 Minskad 
oro/ånge-
st 

Karapolat et al. 2007 
[25] 

Aerob träning och 
styrketräning 

STAI 28 Ingen 
förändring 
i ångest 

Vancampfort et al. 2011 
[26] 

Yoga och aerob 
träning 

SAI 40 Minskad 
ångest 

Wedekind et al. 2010 
[27] 

Aerob träning och 
meditationsrelat-
erad fysisk 
aktivitet 

HARS och 
BAI 

60 Minskad 
ångest 

De Moor et al. 2008 
[17] 

All form av fysisk 
aktivitet 

STAI 15 961 Ingen 
förändring 
i ångest 

Brunes et al. 2013 [28] All form av fysisk 
aktivitet 

HADS-A 38 743 Obesvarat. 
Endast ett 
mättillfäll-
e 

 

 
4.1. Meditationsrelaterad fysisk aktivitet 
Här följer de studier som använt sig av någon form av meditationsrelaterad fysisk 
aktivitet i sin undersökning. 

Field et al. har i en studie från USA undersökt effekten på bland annat ångest efter 
kortare pass av yoga och tai chi [18]. De två formerna av avslappning kombinerades i 
hopp om att se en högre stressreducering och prestation hos deltagarna. 38 personer 
deltog i studien, som bestod av 20-minuters pass med yoga och tai chi (10 minuter av 
vardera) i kombination med tester i form av STAI, EKG, EEG och matematiska 
uträkningar som alla utfördes precis innan och precis efter passen. De resultat som 
kunde observeras efter detta enda träningspass var en klar minskning av STAI . 
Medelvärdet var 33,64 innan passet och 31,62 efter. Man kunde även se en ökning i 
hjärtfrekvens, vilket pekar på att yoga och tai chi även är aerobt. Resultaten 
överenstämde med de från tidigare, liknande studier.  
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Kang et al. i Korea har genomfört en liknande studie, med fokus på vad de kallar för 
mindfulnessmeditation som består av mer andningsmedvetenhet och självreflektion än 
vad yoga och tai chi gör [19]. De menar att genom att kunna upprätthålla en lagom 
stressnivå kan man öka sin inlärningsförmåga, men att gränsen till vad som blir för 
mycket stress och som senare kan leda till bland annat ångest är liten. Här deltog 32 
sjuksköterskestudenter som efter en förberedande föreläsning om stress alla fick fylla i 
formulär för bland annat STAI, innan de randomiserades till försöksgrupp eller 
kontrollgrupp. Åtta meditationspass à två timmar skulle genomföras (varje pass 
började även med en måttlig fysisk aktivitet och stretching) och nya mätningar av STAI 
togs veckan efter studiens slut. Medelpoäng för STAI i försöksgruppen innan start var 
44,93, vilket hade sjunkit till 39,38 efter alla meditationspass, en förändring som var 
signifikant. I kontrollgruppen hade de ett medel på 38,69 innan start, som steg till 
43,75 efter åtta veckor. Denna ökning var inte signifikant. Skillnaden mellan 
gruppernas resultat i det sista STAI-testet var signifikant. Dessa resultat var också 
konsekventa med tidigare forskning. 

 
4.2. Styrketräning och aerob träning 
Hos cancerpatienter ser man ofta högre nivåer av bland annat ångest jämfört med 
befolkningen i sin helhet, även efter remission. I en amerikansk studie undersökte man 
om ett enda träningspass kan leda till gynnsamma förändringar eller om det krävs en 
regelbundenhet i den fysiska aktiviteten för att kunna se dessa effekter [20]. 34 fysiskt 
aktiva bröstcanceröverlevare rekryterades och fick fylla i ett formulär för att se så inga 
hälsorisker fanns, innan ett SAI-test gjordes. Dessa resultat i SAI användes för att dela 
in deltagarna i en grupp för hög ångest och en för låg ångest. Den fysiska aktiviteten 
som följde efter detta utgjordes av cykling på en stationär cykel i sammanlagt 12 
minuter (4 minuter x 3 i 3 olika målpulser) samt en 3 minuters nedvarvning i egen takt. 
Fem minuter efter avslutad cykling fylldes SAI i en gång till. Gruppen med låg ångest 
hade ett medelvärde av SAI-poäng på 12,31 vid start, vilket hade stigit till 13,31 efter 
träning. Höjningen var inte signifikant. Gruppen med hög ångest hade ett startvärde på 
21,22, vilket sjönk efter träning till 17,94. Detta var signifikant. Effektstorleken ansågs 
vara större än det som setts i tidigare studier, vilket skulle kunna peka på att den 
ångestdämpande effekten är större bland bröstcancerpatienter i förhållande till den 
allmänna, friska, befolkningen. Resultaten var överensstämmande med tidigare 
forskning inom samma område.  

En studie från Portugal i samma storleksordning, med 30 deltagare, undersökte också 
effekten på ångest av aerob träning och styrketräning men istället för efter ett enda pass 
tittade de på effekten efter åtta månader [21]. Fibromyalgi är, precis som cancer, också 
ofta associerat med ångest och depression, vilket är varför det är intressant att 
undersöka patienter diagnostiserade med denna sjukdom. Efter en randomisering till 
träningsgrupp eller kontroll grupp (15 deltagare i varje) gjordes mätningar av bland 
annat STAI och deltagarnas maximala syreupptagningsförmåga. Den fysiska aktiviteten 
bestod av 3 pass i veckan à en timme. Passen var upplagda att innehålla rörlighet, aerob 
träning, styrketräning samt nedvarvning. Vid start hade träningsgruppen ett 
medelvärde av STAI på 45,1, vilket sjönk till 37,5 efter åtta månaders fysisk aktivitet. 
Detta var en signifikant förändring. Kontrollgruppen hade ett startvärde av STAI på 
41,9, som efter åtta månader hade stigit till 44,4. Vid studiens start var skillnaden 
mellan de två grupperna inte signifikant. Resultaten är konsekventa med tidigare 
forskning inom samma område.  

Även utvecklingsstörning är ett tillstånd som är tätt kopplat med ångest och i en studie 
från Italien valde man att titta närmre på detta [22]. 27 deltagare, alla diagnostiserade 
med en mild till måttlig utvecklingsstörning, valdes ut och randomiserades till en 
träningsgrupp (14 deltagare) och en kontrollgrupp (13 deltagare). De fick inte ha en 
diagnos med ångest eller depression. Under denna 12 veckor långa studie mätte man 
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psykiska förändringar vid start, efter 6 veckor och efter studiens slut med hjälp av STAI  
(uppdelat i SAI och TAI) och Zung Self-Rating Anxiety Scale, som är speciellt utformad 
för personer med en utvecklingsstörning. Den fysiska aktiviteten bestod av två 
entimmespass per vecka innehållande uppvärmning, rörelser med redskap så som 
bollar och rep, gruppsamarbetsövningar och även spel anpassade för gruppen följt av 
nedvarvning. SAI mättes precis innan och precis efter ett träningspass, medan TAI 
mättes under de dagar deltagarna inte hade något pass. Kontrollgruppen målade under 
samma tidpunkter som träningsgruppen utförde sin fysiska aktivitet. Vid studiens start 
fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna, men efter studieperiodens slut såg 
man signifikant lägre värden för både SAI och TAI i träningsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen (se diagram 1). Sänkningen för träningsgruppen var signifikant. 
 

Diagram 1. Medelvärde i skillnader mellan träningsgrupp och kontrollgrupp för SAI 
och TAI under studieperioden. Omarbetad från [22].  

 

Patienter med diagnosen ångest eller depression har ofta en väldigt låg fysisk aktivitet, 
vilket lätt kan bli en ond cirkel. Under 32 veckor gjorde Oeland et al. en studie på 48 
deltagare diagnostiserade med panikångest, GAD eller mild/måttlig depression, alla i 
första stadiet av sin sjukdom [23]. Endast de med panikångest och GAD som hade 
HARS-poäng mellan 15-30 inkluderades. Deltagarna randomiserades till en 
träningsgrupp (27 deltagare) och en kontrollgrupp (21 deltagare) och intervjuades vid 
tre tillfällen: vid start, efter 20 veckor samt efter studiens slut. Träningsperioden 
sträckte sig fram till vecka 20 och de 12 följande veckorna fungerade som en 
uppföljningsperiod för att se hur mycket deltagarna fortsatte träna på egen hand. Den 
fysiska aktiviteten för träningsgruppen var 90 minuter två gånger i veckan bestående av 
aerob träning och styrketräning samt rekommenderades de att träna en gång i veckan 
på egen hand och på eget initiativ. Kontrollgruppen skulle träna hemma minst 30 
minuter och fick själv välja vilken form av fysisk aktivitet de ville utöva. Alla deltagare 
fortsatte med sin medicinering och eventuell terapi precis som vanligt. Förändringar i 
utförd fysisk aktivitet per vecka var störst i träningsgruppen, där de först ökade med 
120 min/vecka för att sedan under uppföljningsperioden sjunka till ett medelvärde på 5 
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min/vecka. I kontrollgruppen sjönk den fysiska aktiviteten med 60 min/vecka under 
studieperioden. I båda grupperna skedde en signifikant ökning av livskvalitet under 
hela studieperioden och det fanns ingen signifikant skillnad mellan dem. HARS sjönk 
också i båda grupperna utan någon signifikant skillnad mellan dem. Oeland et al. drog 
slutsatsen att det är möjligt för någon som lider av ångest att öka sin fysiska aktivitet 
men att det krävs hjälp med instruktioner från professionella. 

I en liknande studie på patienter diagnostiserade med GAD undersökte Herring et al. 
huruvida fysisk aktivitet kunde vara en rimlig korttidsbehandling [24]. 30 kvinnliga 
deltagare randomiserades till en styrketräningsgrupp (RET), en aerob grupp (AET) och 
en kontrollgrupp (även kallade väntelista, WL) med 10 deltagare i varje grupp. Ingen 
deltagare fick ha någon annan pågående behandling än läkemedel, vara för fysiskt 
aktiva eller ha ett PSWQ-värde under 45. Fysisk aktivitet var uppdelat på två pass per 
vecka i 6 veckor med minst 48 timmars mellanrum per pass och PSWQ mättes vid start 
samt i början av veckans andra pass under testvecka 2, 4 och 6. Förbättringar i 
grupperna varierade (se diagram 2). RET visade signifikant lägre PSWQ-värden än 
kontrollgruppen, medan AET inte ledde till förbättrade PSWQ-värden. Detta menar 
Herring et al. kan kopplas till intensiteten av den fysiska aktiviteten då den uppfattade 
utmattningen var signifikant högre för RET än AET. Slutsatsen författarna drar är att 
fysisk aktivitet är ett rimligt alternativ för korttidsbehandling som tillägg till läkemedel 
hos stillasittande kvinnor med diagnosen GAD. 

 

 
Diagram 2. Medelvärde för förändringar i PSWQ-värden under studieperioden för 
RET, AET och kontrollgrupp. Omarbetad från [24]. 
 

Förutom att jämföra med en kontrollgrupp som inte utför någon fysisk aktivitet kan det 
även vara av intresse att mäta skillnader i grupper som får övervakad hjälp med träning 
och de som ska utföra träningen hemma. För de sistnämnda infaller som man kan 
förstå ett större krav på initiativ och motivation jämfört med de som blir tillsagda när, 
var och hur träningen ska genomföras. Detta undersöktes närmre i en studie från 
Turkiet bland 28 patienter som genomgått en hjärttransplantation [25]. Deltagarna 
randomiserades till ett så kallad sjukhusbaserat träningsprogram (kallad grupp 1, med 
15 deltagare) och ett hemmabaserat träningsprogram (kallad grupp 2, med 13 
deltagare). Majoriteten var män. Deltagarna fick efter sin transplantation medicinering 
enligt rutiner i form av glukokortikoider och liknande. Precis som för en stor majoritet 
av studierna bedömdes livskvalitet och psykologiska symtom vid start och efter 
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avslutad studie. STAI användes för att bedöma ångest. Fysisk aktivitet lades upp 3 
gånger per vecka à en och en halv timme under en 8-veckorsperiod. 
Träningsprogrammen som utformades var individuella och innehöll rörlighet, aerobisk 
träning och styrka. Passen avslutades med andning och avslappning. Under de två 
första veckorna utfördes bara aerobisk träning (på ett löpband eller stationär cykel i 30 
minuter) innan man lade till styrketräning med lätta vikter (250 – 500 g) som 
successivt ökades i tyngd. Grupp 2 hade samma upplägg som grupp 1 med övningar och 
hur länge allt skulle utföras, med tillägget att de även hade ett promenadprogram. 
Grupp 1 hade ett medelvärde av STAI-poäng på 46,20 vid start och 46,92 efter åtta 
veckors träning, en höjning som inte var signifikant och därmed inte indikerar någon 
höjning av ångesten för grupp 1. Grupp 2 hade vid start ett medelvärde av STAI-poäng 
på 47,38, vilket sjönk till 46,18 efter åtta veckors träning. Denna sänkning var dock inte 
signifikant. Den enda signifikanta skillnaden mellan de två grupperna var en förbättrad 
maximal syreupptagningsförmåga för grupp 1 jämfört med grupp 2. Att grupp 2 inte 
visade bättre resultat på några av mätningarna menar Karapolat et al. pekar på att 
deltagarna i denna grupp inte följde träningsupplägget. 

 

4.3. Kombinationer 
Här finns de studier med kombinationer av styrketräning, aerobisk och/eller 
meditationsrelaterad fysisk aktivitet samt de studier som inte specificerar vilken form 
av fysisk aktivitet som använts. 

Schizofreni är en sjukdom som är tätt kopplad till både stress och ångest, vilket är 
varför det är av intresse att undersöka eventuella förändringar i just stress och 
självuppfattad hälsa efter fysisk aktivitet. I denna studie från Belgien ville Vancampfort 
et al. ta reda på om den gynnsamma effekten som setts i tidigare studier av yoga och 
aerob träning i kombination med läkemedel även sträckte sig till att påverka stress och 
ångest [26]. 40 deltagare som alla åt antipsykotika randomiserades till yoga, aerob 
träning (cykling på stationär cykel) eller en kontrollgrupp utan fysisk aktivitet. Passen 
var 20 minuter långa och genomfördes på varandra följande dagar vid samma tidpunkt. 
Man mätte SAI fem minuter före respektive pass samt direkt efteråt och kunde se en 
signifikant sänkning efter både yoga och cykling i förhållande till kontrollgruppen (se 
diagram 3). Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan yoga och aerob träning. Den 
ångestdämpande effekten ansågs vara tillfällig, vilket författarna till denna studie 
menar kan innebära hälsovinster för den enskilde individen.  

Diagram 3. Medelvärde för förändringar i SAI-poäng före och efter fysisk aktivitet 
och kontrollgrupp. Omarbetad från [26].   
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Jämförande undersökningar mellan läkemedel och fysisk aktivitet återfinns i ytterst få 
studier. Wedekind et al. har i en studie med 60 deltagare undersökt just denna 
parameter på patienter diagnostiserade med panikångest, med eller utan agorafobi 
[27]. Deltagarna, till större delen kvinnor (70 %), randomiserades först till paroxetin 
(ett SSRI-läkemedel) eller placebo. I dessa två grupper skedde sedan en randomisering 
till aerob träning eller avslappning, vilket resulterade i 4 olika grupper. Deltagare i de 
två träningsgrupperna skulle träna 45 minuter tre gånger i veckan genom att antingen 
springa eller promenera för att under studiens gång gradvis öka så att de sprang. Det 
ingick även ett träningspass tillsammans med en tränare. Avslappningsgrupperna fick 
också träffa en tränare en gång i veckan och skulle utöver det tillfället även utföra 
avslappningsövningar gärna varje dag. Under denna 10 veckor långa studie fick 
deltagarna besvara flera olika mätskalor vid flera tillfällen, bland annat HARS som 
besvarades vid start samt vid vecka 1, 2, 4, 6, 8 och 10. Ytterligare mätskalor skulle 
besvaras vid start samt vid vecka 6 och 10, bland annat BAI. Vid studiens slut kunde 
man inte se några signifikant bättre resultat bland träningsgrupperna jämfört med 
avslappningsgrupperna, och oavsett vilken av dessa två grupper deltagarna tillhörde så 
såg man signifikant bättre effekt med paroxetin jämfört med placebo, allra tydligast 
från vecka 4 och framåt. HARS sjönk signifikant bland alla grupper utan någon 
signifikant skillnad mellan träningsgruppen och avslappningsgruppen. BAI 
förbättrades också signifikant i alla grupper och man kunde se en signifikant 
förbättring hos de med paroxetin jämfört med placebo. Wedekind et al. sammanfattar 
att fysisk aktivitet verkar ha bättre effekt än bara placebo men att det fungerar sämre 
än läkemedel. De menar att fysisk aktivitet kan vara en bra fortsatt rekommendation 
som tilläggsbehandling till läkemedel, men att det inte bör ersätta standardbehandling.   

Observationsstudier kring fysisk aktivitet och ångest verkar vara begränsat, men i en 
stor studie från Nederländerna har De Moor et al. tittat på just denna parameter under 
loppet av 11 år [17]. Här var man intresserad av den genetiska rollen i psykiskt 
välmående och huruvida detta spelade en större roll än den fysiska aktiviteten i sig. 
Författarna menar att resultaten från experimentella studier kan vara snedvridna 
eftersom det kan vara så att det bara är deltagare som dras till fysisk aktivitet som 
ställer upp i dessa studier. Man har sett att hur vi tränar kommer 50-60 % från vår 
genetik, och motsvarande siffra för ångest hamnar mellan 40-50 %, vilket är varför De 
Moor et al. valde att även ta hänsyn till det genetiska i sin undersökning genom att 
använda sig av enäggs- och tvåäggstvillingar.  Studien startades år 1991 och man 
skickade då ut en enkät med frågor kring hälsa, livsstil och personlighet som sedan 
skickades ut vartannat till vart tredje år fram till 2002. Under åren 1991, -93, -95 samt 
2002 samlades information kring fysisk aktivitet och ångestsymtom in. 2002 fick 
tvillingarna, eventuella syskon, makar och föräldrar ge uppgifter kring hur delaktiga de 
var i fysisk aktivitet samt besvara fyra olika mätskalor för ångest och depression. Allt 
som allt deltog 15 961 tvillingar och föräldrar från 4496 familjer minst en gång under 
nämnda år. 8862 deltagare deltog mer än en gång.  Den fysiska aktiviteten var 
fritidsaktiviteter och exempelvis promenader till arbetet räknades inte med. För att 
mäta använde de sig av bland annat STAI och något som de kallade för MET-timmar. 
MET (Metabolic Equivalent Task) var poäng som gavs till olika träningsformer och 
genom at ta denna siffra multiplicerat med antal timmar per vecka fick de MET-
timmar. Antal MET-timmar och ångest visade ett signifikant (men litet) samband i att 
en ökad fysisk aktivitet kunde kopplas till mindre ångest. Sambandet var starkare hos 
kvinnor. Det genetiska sambandet var också signifikant och forskarna tror att de 
genetiska faktorerna är förklaringen till sambandet mellan MET-timmar och ångest. 
Genom att titta på enäggstvillingar kunde man se att trots att den ena tvillingen var 
mer fysiskt aktiv än den andra var den inte mindre ångestfylld eller deprimerad än den 
som rörde sig mindre. I studien kunde man inte se att ångest skulle minska om 
deltagaren ökade sina MET-timmar från ett mättillfälle till ett annat. Däremot pekade 
sambandet mellan ångest och fysisk aktivitet på att det kom från gener, men man vet 
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inte exakt vilka gener detta är. Dessa resultat är motsatta till de som observerats i 
experimentella studier, men författarna menar att det bara är de frivilliga 
fritidsaktiviteterna som orsakas av genetiska faktorer och att resten beror på yttre 
förhållanden. 

I en annan observationsstudie, denna från Norge ville man titta närmare på sambandet 
mellan fysisk aktivitet på fritiden, den mentala hälsan och personligheten [28]. 38 743 
deltagare fick svara på en enkät angående hur ofta, hur länge och hur intensivt de 
tränat under de senaste 12 månaderna. Ångest mättes med HADS-A. Medelpoäng 
bland kvinnorna var 4,37 och 17,4 % av alla kvinnorna fick poäng över 8. Bland männen 
låg medelpoängen på 3,53 och endast 10,2 % av dem fick poäng över 8. Genom att 
jämföra ångestsymtom hos de kvinnorna med en hög fysisk aktivitet och de med en 
låg/medel fysisk aktivitet kunde man se att de var något lägre bland de med hög 
aktivitet. Generellt sågs att deltagare med färre antal ångestsymtom (enligt HADS-A) 
också hade högre nivåer av fysisk aktivitet, vilket är konsekvent med tidigare studier. 
Författarna sammanfattar att fysiskt aktiva individer har en lägre risk att drabbas av 
ångest eller andra psykiska sjukdomar jämfört med inaktiva.  

5. Diskussion 
Begränsningarna valda vid sökningarna spelade stor roll i att hitta just de 12 artiklar 
använda i denna litteraturstudie. Att bara inkludera studier gjorda på personer i 
åldrarna 19-44 år är medvetet gjort eftersom barn mer sällan drabbas av ångest 
(ungefär ett av tio barn är drabbat [29]), och om de gör det vore det svårt att testa deras 
reaktion på fysisk aktivitet eftersom barn oftast rör på sig mer än vad vuxna gör. Det 
skulle också försvåra jämförelse av artiklarna eftersom barn och vuxna är och beter sig 
olika. Det hade gjort att det blivit två separata jämförelser: en för barn och en för 
vuxna. Att åldergruppen över 44 år uteslöts beror dels på att funna resultat skulle 
begränsas i mängd, dels på en förhoppning om deltagare som var relativt friska i övrigt, 
då äldre personer generellt är drabbade av fler sjukdomar (baserat på antaganden).  

Anledningen till att begränsningar kring publiceringsdatum gjordes var för att få fram 
den mest aktuella forskningen. Det är möjligt att en utökad sökning ända ner till 90- 
eller 80-talet hade gett en större bredd på resultaten i denna litteraturstudie, men det 
är också möjligt att det hade medfört en större osäkerhet kring dem.  

Att STAI är den mätskala som mest frekvent förekommer bland studierna valda är en 
slump, men återspeglar kanske i viss mån verkligheten i att STAI möjligtvis är den som 
används i störst utsträckning. Eftersom alla skalor på olika sätt mäter ångest borde inte 
denna slump påverka generaliserbarheten av resultaten.  

Anledningen till att Mesh-termer användes var för att få större relevans bland 
sökningarna. Sökningar utan Mesh-termer gjordes, vilket gav stora sökresultat med 
många artiklar som var irrelevanta för denna litteraturstudie, så inget finns med från 
dessa sökningar.  

 

5.1. Fysisk aktivitet som monoterapi vid ångest 
Wedekind et al. [27] drar i sin studie slutsaten att fysisk aktivitet har större effekt än 
placebo men att det har en lägre effekt än läkemedel och att det därför inte borde 
ersätta läkemedel, utan användas som en tilläggsbehandling. Detta verkar rimligt med 
avseende på de ångestdämpande effekter funna i majoriteten studier i denna 
litteraturstudie, oavsett läkemedelsanvändning eller ej. Den fysiska aktivitet som 
utförts i studierna har haft påverkan på ångestsymtomen i alla utom två av studierna 
[17,25] (se tabell 2) men inte tillräckligt stor effekt kunde ses i någon av de övriga 



13 
 

studierna för att slutsatsen att fysisk aktivitet skulle kunna fungera som en ersättning 
av läkemedel kan dras.  

 

5.2. Fysisk aktivitet som tilläggsbehandling till läkemedel 
Begränsad forskning finns kring kombinationsvarianter med läkemedel och fysisk 
aktivitet, vilket försvårar möjligheten att undersöka detta som ett alternativ i 
behandling mot ångest. Genom att endast, eller i stor utsträckning, studera den fysiska 
aktivitetens påverkan på ångest utan att ta med läkemedel i beräkningen innefattar 
denna litteraturstudie brister som i framtiden kräver fortsatt forskning och studier.  

Endast Wedekind et al. [27] har undersökt och jämfört skillnaderna mellan läkemedel 
och placebo tillsammans med effekten av aerob träning eller avslappning och utöver 
denna är det endast 5 studier [20,23–26] som tillåtit fortgång av 
läkemedelsanvändning (för ångest och andra sjukdomstillstånd) under studietidens 
gång. Användandet av läkemedel ej inriktade på ångest, ex cytostatika som i Blanchard 
et al.:s studie [20], kan omedvetet ha haft en inverkan på tillståndet och det skulle vara 
av intresse att veta just hur (och om) det påverkar. 6 studier [17–19,21,22,28] är 
ospecificerade kring huruvida deltagarna fick använda läkemedel, vilket tyder på att 
läkemedelsanvändande inte var något som deltagarna blev tillfrågade om och/eller att 
forskarna inte fann denna aspekt relevant. 

Omvänt så bör det även ifrågasättas huruvida en ångestdämpande effekt hade setts 
även om deltagarna inte hade tagit läkemedel. I Vancampfort et al.:s studie [26] verkar 
kombinationen läkemedel och fysisk aktivitet vara orsaken till de resultat som ses, och 
det verkar osannolikt att samma effekt hade setts på SAI -värdena om deltagarna inte 
tagit antipsykotika. Detta finns det begränsade möjligheter att undersöka eftersom just 
dessa deltagare behöver sin medicinering och det vore därför oetiskt att ge en 
kontrollgrupp placebo endast för att kunna titta närmre på denna faktor.  

Att denna parameter inte studeras i större utsträckning är en nackdel för alla de som 
lider av ångest. Genom att exkludera läkemedel helt eller att inte undersöka närmare 
vilka läkemedel deltagarna tar (om de tar några) bortser man från att undersöka en 
viktig del av den fysiska aktivitetens påverkan på individen, vilket försvårar och 
begränsar möjligheten att dra slutsatser kring huruvida fysisk aktivitet fungerar bra 
som en tilläggsbehandling till läkemedel.  

 

5.3. Behandling av ångest utan fysisk aktivitet 
Baserat på resultaten i denna litteraturstudie verkar det inte osannolikt att ångest är 
fullt behandlingsbart utan någon form av fysisk aktivitet alls. Inga studier pekar dock 
på att det skulle skada att upprätthålla rekommenderad mängd fysisk aktivitet per 
vecka, eftersom fysisk aktivitet verkar fungera bättre än placebo [27].  

 

5.4. Kritik mot studierna 
Endast De Moor et al. [17] och Brunes et al. [28] har genomfört observationsstudier, 
trots att formatet på just observationsstudier är ett effektivt sätt att studera den fysiska 
aktivitetens påverkan på ångest och vice versa. Observationsstudier behövs som 
komplement till de experimentella studierna för att kunna dra slutsatser som går att 
applicera på verkligheten eftersom man i dessa kan se hur individer beter sig och vilka 
det är som attraheras till fysisk aktivitet. Observationsstudier är dessutom oftast 
mycket större än experimentella studier, vilket tydligt kan ses i tabell 2. Alla utom dessa 
två observationsstudier [17,28] håller sig till samma storleksordning av deltagare (runt 
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30-60 stycken). Experimentella studier är dock svårare att utföra i en större skala utan 
att man drabbas av exempelvis många avhoppare eller andra problem, medan mindre 
studier som de i denna litteraturstudie gör att risken för slumpmässiga fel ökar.   

Flera studier [19,21,22,26] har inklusionskriterier att deltagarna inte får ha någon 
ångestrelaterad diagnos sedan tidigare, mild eller allvarlig, vilket självklart begränsar 
generaliserbarheten funnen i denna litteraturstudie. På motsatt håll hade endast 3 av 
studierna [23,24,27] inklusionskriteriet att en diagnos var ett krav, vilket i sig kan låta 
märkligt eftersom alla studiernas gemensamma punkt var att studera den fysiska 
aktivitetens effekt på ångest. 3 studier [18,20,25] specificerar inte kring hurivida 
diagnos var tillåtet eller ej, vilket troligtvis innebär att de inte såg diagnos som varken 
ett krav eller ett problem. I de 2 sista studierna [17,28] är målet att få en blandning av 
deltagare både med och utan ångest, vilket gör att en diagnos inte är relevant för dessa 
två observationsstudier.   
 
I hälften av studierna [17,18,20,21,23,27] var majoriteten, eller alla, deltagare kvinnor. 
Kvinnor står för den största andelen drabbade av psykiska sjukdomar (var tredje 
kvinna drabbas, medan endast var femte man lider av en psykisk sjukdom [30]). Män 
dominerar däremot hjärt-kärlsjukdomarna och läkemedelsförskrivningen för dessa 
sjukdomar [31]. Detta ses tydligt i den enda mansdominerade studien i denna 
litteraturstudie, som fokuserade på patienter som genomgått en hjärttransplantation 
[25]. I Blanchard et al.:s studie [20] på bröstcancerpatienter är alla deltagare kvinnor 
av den enkla anledningen att det är väldigt ovanligt att en man drabbas av bröstcancer 
[32].  
 
Kang et al. [19] och Herring et al. [24] är båda ospecificerade gällande kön, vilket 
troligtvis beror på att de inte ansett att det var relevant för studiens resultat om det var 
en man eller kvinna. I 3 studier [22,26,28] är könsfördelningen lika (varken mer eller 
mindre än 40-60 % deltagare av respektive kön). Det skulle kunna vara med stor fördel 
att studera om det finns några eventuella skillnader mellan hur män och kvinnor med 
ångest reagerar på fysisk aktivitet för att se om samma effekt uppnås. Utan denna 
kunskap blir eventuella rekommendationer samma för båda kön, trots att det kanske 
inte borde vara så.  
 
I både Field et al.:s [18] och Kang et al.:s [19] studier ses meditationsrelaterad fysisk 
aktivitet som huvudaktivitet, men något som båda studierna rapporterar är någon form 
av aerob aktivitet också. Field et al. skriver att en höjning av hjärtfrekvensen kunde ses 
under passen med yoga och tai chi, medan Kang et al. hade vad de kallar för måttlig 
fysisk aktivitet innan de startade meditationen. Eftersom båda studierna såg positiva 
effekter på ångesten efter passen bör det ifrågasättas huruvida denna effekt kommer av 
de avslappnande övningarna eller av den aeroba aktiviteten kroppen och hjärtat 
upplevde. Wedekind et al. [27] kunde i sin studie inte se någon skillnad mellan vad de 
kallar ”vanlig” träning och avslappning, oavsett om deltagaren fick SSRI eller placebo, 
vilket pekar på att träningsformen inte är det centrala. Det viktiga verkar snarare vara 
att man utövar någon sorts fysisk aktivitet.  
 
Rekommendationerna för fysisk aktivitet ser i stort sett likadana ut världen över, det 
vill säga minst 150 minuter per vecka i en måttlig intensitet eller 75 minuter per vecka i 
hög intensitet [13]. Oeland et al. [23] lät i sin studie träningsgruppen träna 180 minuter 
per vecka, uppdelat på två tillfällen i en okänd (gissningsvis valfri) intensitet. Detta 
följer veckorekommendationerna, men den dagliga rekommendationen om minst 30 
minuter fysisk aktivitet är inget som diskuteras. Detta utesluter dock inte att deltagarna 
på något sätt rört sig tillräckligt per dag för att komma upp i detta värde ändå. I 3 
studier [18,20,26] ligger deltagarnas veckoaktivitet under det rekommenderade värdet 
och trots att både Field et al.:s och Blanchard et al.:s studier [18, 20] bara undersökte 
effekten efter ett träningspass vore det intressant att se hur resultaten från dessa 
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studier hade påverkats om den fysiska aktiviteten ökats. Utöver Oeland et al.:s [23] 
studie så är det 4 studier [21,23,25,27] som når upp till de rekommenderade värdena 
för fysisk aktivitet om minst 150 min/vecka, och 3 studier [19,22,24] kommer upp i 
värden över 75 min/vecka. Det är intressant att inte alla studier följer 
rekommendationerna, vilket troligtvis beror på flera faktorer, så som exempelvis 
tidsbrist, fokus på att den fysiska aktiviteten genomförs snarare än hur lång tid det tar 
eller att de är ovetande om att det finns rekommendationer. Det är möjligt att flera av 
studiernas resultat hade påverkats genom att öka (i vissa fall dubblera) den fysiska 
aktiviteten.  
 
Blanchard et al. [20] skriver att alla deras deltagare var fysisk aktiva innan rekrytering 
till studien och eftersom studieresultaten visar en minskad ångest bör det ifrågasättas 
hur det kan komma sig. En individ som redan utför någon form av fysisk aktivitet minst 
två till tre gånger i veckan borde, utifrån resultaten från andra studier i denna 
litteraturstudie med endast ett träningspass [18,26], redan uppnå ångestdämpande 
effekter. Om deltagarna upplevde en förbättring av ångest efter ett kort och intensivt 
pass i studien [20] så bör frågan lyftas fram huruvida effekten kommer från den 
förväntning deltagarna troligtvis upplever om att minska sin ångest eller om det är det 
faktum att passen just är korta och intensiva som gör att en ångestdämpande effekt 
upplevs.  
 
Förutom övervikt och sjukdomar till följd av detta kan man även enligt Socialstyrelsen 
se en ökning i antalet döda till följd av en psykisk sjukdom. Bara sedan 1997 har antal 
dödsfall i hela landet stigit från 2931 till 5939 år 2013, med den största ökningen bland 
kvinnor (1735 upp till 3920 antal dödsfall) [33]. Att det skett en stor ökning i antalet 
överviktiga och feta [34] samt en stor ökning i antalet döda till följd av en psykisk 
sjukdom [33] är bara två anledningar till varför det är viktigt att befolkningen i sin 
helhet upprätthåller minimumrekommendationerna angående fysisk aktivitet.  

6. Slutsats 
Fysisk aktivitet kan inte, utifrån resultaten funna i denna litteraturstudie, användas 
som monoterapi vid ångest men visar goda tecken på att vara en bra tilläggsbehandling 
till läkemedel. Ångest är behandlingsbart utan någon form av fysisk aktivitet, men 
rekommendationerna kring fysisk aktivitet bör upprätthållas för att, förutom förbättra 
ångesttillståndet, även förbättra flera kroppsliga funktioner och minska risken för att 
dö i förtid.  
 

7. Tack 
Jag vill tacka min handledare Lisa Lundin för snabb respons och värdefull hjälp i att nå 
slutresultatet i mitt arbete.  
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