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Inledning: Psykisk ohälsa är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle och något som många 

drabbats av någon gång i livet. Ångestsyndrom är en sjukdom som är förknippad med oro och 

ängslan och kan ge obehagliga symtom. Syftet med litteraturöversikten var att ta reda på vilka 

positiva effekter som fysisk aktivitet kan bidra med när det gäller behandlingen av ångest. 

Metod: Metoden som har används är en allmän litteraturöversikt, där tio artiklar som söks 

fram i databasen PubMed har använts. Dessa artiklar har analyserats och sammanställs till 

fem teman.  

Resultat: Alla artiklarna som är använda i denna här litteraturöversikten, tyder på att fysisk 

aktivitet hjälper till att minska på ångesten i alla fall något. Olika former av fysisk aktivitet, 

visar sig vara olika effektivt. Den form som verkar mest effektiv är aerob träning. 

Diskussion:  

När det gäller den fysisk aktivitet som behandlingsform, så verkar inte den ångestdämpande 

effekten vara tillräckligt stor, för att endast kunna använda sig av detta som behandling mot 

ångest. Däremot är det mycket som tyder på att den är lämplig som en tilläggsbehandling, 

både för det fysiska och psykiska välbefinnandet.  
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Introduction: Mental Ill health is a major health problem in today's society and something 

that affects many individuals during their lifetime. Anxiety disorder is a disease that is 

associated with anxiety and can cause unpleasant symptoms. The purpose of the literature 

review was to see the positive effects of physical activity in treatment of anxiety. 

Method: The method used was a general literature review, where ten articles that were 

retrieved from the PubMed database have been used. These articles have been analyzed and 

compiled into five themes 

Results: All the articles used in this literature review indicated that physical activity helps to 

reduce the anxiety at least to a certain extent. Different forms of physical activity prove to be 

differently effective. The form that seems most effective is aerobic exercise. 

Discussion: The anti-anxiety effect of physical activity does not appear to be large enough to 

be used alone as anxiety treatment. However, there is much evidence suggesting that it is 

suitable as an add-on treatment, both for physical and mental well-being. 
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Inledning 

Folkhälsomyndigheten betraktar psykisk ohälsa som ett av våra största folkhälsoproblem idag 

och rapporter visar på att den ökar i Sverige för varje år som går (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Så mycket som var tredje kvinna och var femte man, kommer någon gång i livet att 

drabbas av ångestsyndrom, vilket gör att detta är en vanligt förekommande folksjukdom 

(Hjärnfonden, u.å.). Ångestsyndrom innebär att man har en svårhanterlig återkommande 

rädsla eller oro, som uppstår i vissa förhållanden eller situationer (Socialstyrelsen, 2017).  

Ångest är en stark oro eller rädsla som är obehaglig och känns tydligt i kroppen (1177, 2016). 

Några vanliga tecken på ångest är: hjärtklappningar, svettningar, klump i halsen, muntorrhet, 

spända muskler, domningar, illamående, yrsel och andnöd (Hjärnfonden, u.å.).  

I vår vardag har själva ordet ångest blivit ett begrepp vars betydelse kan vara lite vad som 

helst som man upplever som obehagligt. När det gäller den psykiska ångesten kan den variera 

i styrkegrad som kan vara alltifrån oro eller ängslan, till en känsla av skräck eller fullständig 

panik. Ångesten kan vara i långa eller korta perioder. Den kan även vara ständigt närvarande 

och bli nästan som ett personlighetsdrag (Klefbom, 2009). Vid ångestsyndrom är ångesten 

svår och bidrar till att det uppstår begränsningar i det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2017) 

Det finns olika typer av ångest som man kan drabbas av, men det brukar generellt hamna 

under samlingsnamnet Generaliserad ångestsyndrom. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) 

innebär att man dagligen har återkommande orostankar och plågas av ångest (aSvenska 

ångestsyndromsällskapet, u.å.). 

En ångest som kommer plötsligt och oväntat kallas för panikångest. Några andra namn för 

detta kan vara ångestattack eller panikattack. Det kan vara en väldigt obehaglig och 

skrämmande upplevelse, det kan till och med kännas som om du håller på att dö. Att få en 

panikattack är inte farligt och det går över av sig själv (bSvenska ångestsyndromsällskapet, 

u.å.). Social ångest som man tidigare kallade för social fobie, innebär att man är rädd för att 

hamna i situationer där du utsätter dig för andra människor uppmärksamhet. Är rädd för att 

känna dig bortgjord eller granskad. Detta kan leda till att man undviker situationer där du 

tvingas vara social (cSvenska ångestsyndromsällskapet, u.å.). 

Eftersom så mycket som en av fyra individer beräknas drabbas av ett ångestsyndrom under 

sitt liv har detta blivit ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle (Sweet & Albertsson, 

2011). 
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Fysisk aktivitet 

Enligt Faskunger (2013) definieras fysisk aktivitet som alla former av kroppsrörelse gjorda av 

kroppens muskler som leder till markant ökad energiförbrukning och användande av 

musklerna jämfört med viloläge. Alla människor är således fysiskt aktiva varje dag, sånär som 

på några väldigt få undandrag. När man pratar om fysisk aktivitet, innebär det allt som medför 

någon form av rörelse och aktivering av kroppen. Det kan vara olika fritidsaktiviteter, 

löpning, tyngdlyftning, promenader, trädgårdsarbete, yoga, cykling och någon annan form av 

idrott. 

Det är framtaget rekommendationer för fysisk aktivitet, dessa är minst 150 minuter per vecka 

och intensiteten bör då minst vara av måttlig karaktär. Om man istället väljer en hög 

intensitet, så är det 75 minuter per vecka som rekommenderas. Detta går att kombinera, så det 

är inget som säger att du endast ska hålla dig till måttlig eller hög intensitet. Däremot bör den 

vara regelbunden (Yrkesföreningar fysisk aktivitet, u.å.).  

 

Fysisk aktivitet mot ångest 

Enligt socialstyrelsen, (2013) är regelbunden fysisk aktivitet något som är bra för hälsan och 

kan användas som behandlingsmetod vid ångest. Den fysisk aktivitet lyfts fram som en viktig 

metod vid behandling av depressiva symtom.  

Fysisk aktivitet har hälsovinster för alla, men särskilt för de som drabbats av psykisk ohälsa. 

Det finns flera studier som har visat på att det finns ett samband mellan träning och minskad 

ångest (Socialstyrelsen, 2013). Författarna Sweet & Albertsson, (2011) anser att det finns 

starka belägg att fysisk aktivitet har en betydande positiv påverkan på ångestproblematik. 

Deras studie som gav bäst resultat, när det gäller en minskning av ångesten, var den studien 

som man genomförde behandlingen under 16 veckors. Effekter i de fallen varade upp till mer 

än ett år efter behandlingen. Man vet att även på kort sikt så brukar den fysisk aktivitet sänka 

ångestnivån, redan ett par minuter efter träningen infinner sig den ångestillande affekten efter 

att man slutat med den fysiska aktiviteten (Hansen, A. & Sundberg, C.J., 2014). 

 

Syfte 

Syftet med den här litteraturöversikten var att ta reda på vilka positiva effekter som fysisk 

aktivitet kan bidra med när det gäller människor som drabbats av ångest. 

 



   
 

6 
 

Metod 

Denna studie har genomförts som en allmän litteraturöversikt. Information är inhämtad från 

relevanta böcker och vetenskapliga artiklar. När man gör en allmän litteraturöversikt finns det 

möjlighet att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar (Whittemore & Knaft, 

2005). 

 

Design 

Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt. En allmän litteraturöversikt är ett sätt 

att använda litteratur som utgångspunkt i olika studier. Man, gör en översikt som bygger på 

information och forskning som redan finns. Originalartiklar väljs ut och sammanställs, utifrån 

en vald ämneskategori. För att kunna sammanställa informationen, så skapas teman under 

vilken informationen kategoriseras (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Litteraturen är granskad metodiskt, kritiskt och systematiskt, utifrån ett vetenskapligt syfte. 

Syftet med att göra en litteraturöversikt är att systematiskt söka och kritiskt granska, analysera 

och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne. (Forsberg och Wengström, 2015). 

Denna litteraturöversikt följer en vis struktur som kallas IMRAD. I- Introduktion, M-metod, 

R-resultat och D - diskussion (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Datainsamling och urval  

De valda sökorden användes i olika kombinationer, detta för att få en ökad spridning på de 

olika artiklarna. Sökord som användes var Anxiety, Exercise, Exercise Therapy, Anxiety 

treatment, physical activity, aerobic exercise och mental health. 

Hur kombinationen av sökord har använts, kan man se i tabell 1. 

De som i titeln vänder sig till barn och ungdomar har direkt valts bort, eftersom översikten 

kommer att gälla vuxna. Även de artiklarna som handlar om annan sjukdom utöver ångest, 

har valts bort så långt som möjligt. En del av artiklarna innefattar även depression, eftersom 

många artiklar handlade om psykiatriska sjukdomar vilket innefattade både ångest och 

depression. 

 

De artiklar där abstractet matchade det valda syftet, lästes igenom. De studier som gjorts med 

ett högre antal deltagare, samt en kontrollgrupp, vägde tyngre än små studier. De som inte 

uppfyller dessa kriterier föll naturligt bort. Exklusionskriterier var artiklar med väldigt lite 
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fokus på ångest, eftersom ångest var huvudsyftet med denna litteraturöversikt. Även artiklar 

med väldigt lite fokus på fysisk aktivitet valdes bort.  

 

All sökning gjordes i databasen MEDLINE (PubMed) som är inriktad på medicin, 

omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden, för att hitta lämpliga 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Vald tidsperiod för artiklar är antingen under de senaste 5-åren eller de senaste 10-åren. En 

del sökningar togs fram med hjälp av Mesh-termer, för att uppnå en större begränsning kring 

det sökta ämnet.   

 

Tabell 1. Artikelsökningar gjorda i PubMed med tillhörande begränsningar och träffar. 

Datum Sökord Begränsning

ar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

2018-04-

22 

(“Anxiety 

Disorders”[Mesh]) AND 

“Exercise”[Mesh] 

Clinical trial, 

abstract, 10 

years. 

8 8 3 

2018-04-

23 

(”Exercise 

Therapy”[Mesh]) AND 

”Anxiety”[Mesh] 

Clinical trial, 

abstract 5 

years. 

37 14 1 

2018-05-

02 

"anxiety" AND 

"treatment" AND 

"physical activity" 

Clinical trial, 

abstract, 5 

years. 

51 5 1 

2018-05-

08 

anxiety disorder AND 

exercise 

Clinical trial, 

abstract, 10 

years. 

74 11 3 

2018-05-

11 

anxiety disorder AND 

aerobic exercise 

Clinical trial, 

abstract, 5 

years. 

47 8 2 

 

Databearbetning  

De valda artiklarna lästes igenom noggrant efter att ovanstående kriterier uppfyllts och 

därefter analyserades de. För att lättare hitta relevant information, användes en 

överstrykningspenna för att kunna markera informationen som var viktig i studien. Artiklarna 
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sattes sedan in i en tabell, detta för att få en bättre överblick och för att göra det lättare att följa 

artikelns syfte. Artiklarna delas sedan upp i olika undergrupper för att underlätta analysen och 

få en tydligare överblick (Whittemore & Knafl, 2005). Därefter sågs likheter och skillnader 

över, för att göra det lättare att kunna urskilja teman eller mönster. Olika nyckelord i 

artiklarna användes som underlag att välja ut ett antal teman som inriktade sig på syftet med 

arbetet.  

 

Etiska aspekter 

God etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning, intresset för att inhämta ny kunskap 

ska alltid vägas mot kravet att skydda de individer som deltar i undersökningar. Därför är det 

viktigt att använda sig av de studier som forskarna har fått tillåtelse av en etisk kommitté. 

Men även att forskarna har gjort ett etiskt övervägande, där de tagit hänsyn till de som 

medverkat i studien (Forsberg, C. & Wengström, Y. 2016). 

 

När det gäller uppsatser och de etiska aspekter som kan uppstå, är det väldigt noga att man 

citerar källorna korrekt eller att man inte medvetet undanhåller källor eller andra referenser 

som inte följer den önskvärda riktningen som man önskar i sitt arbete. Plagiering är inte 

tillåtet och man måste vara noga med referenshantering. Det måste tydligt framgå vad som är 

tidigare forskningsresultat och vad som har framkommit i studien. 

 

Resultat 

De tio artiklar som studien baserar på presenteras kortfattat nedan i Tabell 2. Tabell 2 

redovisar författarna, studien, deltagare, syftet med studien, metoden och en sammanfattning 

av respektive studie. Därefter presenteras de fem teman som litteraturöversikten lett fram till. 

En sammanfattning av artiklar och teman presenteras i Tabell 3.  
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Tabell 2. Sammanfattning av artiklar. 

Författare och år Studie Deltagare Syfte Metod Sammanfattning av 

resultat 

Anders Hovland, 

Inger Hilde 

Nordhus, Trond 

Sjøbø, Bente A, 

Gjestad, Birthe 

Birknes, Egil W. 

Martinsen, 

Torbjørn 

Torsheim and 

Ståle Pallesen 

(2012) 

Comparing 

Physical 

Exercise in 

Groups to Group 

Cognitive 

Behaviour 

Therapy for 

the Treatment 

of Panic 

Disorder in a 

Randomized 

Controlled 

Trial 

32 stycken 

Deltagarna 

var mellan 

18 och 50 år 

gamla och 

uppfyllde 

diagnoskrite

rierna för 

PD.  

Att utvärdera 

den 

långsiktiga 

kliniska 

effekten av 

fysisk träning 

i jämförelse 

med KBT. 

Deltagarna delades in 

i två grupper och 

undersökningen 

varade under12 

veckor. Fysisk träning 

genomfördes tre 

gånger per vecka och 

KBT genomfördes en 

gång per vecka. 

Både fysisk aktivitet 

och KBT, gav 

positiva resultat på 

behandlingen av 

ångest, men KBT 

visade sig vara en 

bättre 

behandlingsform när 

det gäller behandling 

av ångest. 

Hooria Jazaieri, 

Ihno A. Lee, 

Philippe R. 

Goldin, and 

James J. Gross. 

(2016) 

Pre-treatment 

Social Anxiety 

Severity 

Moderates the 

Impact of 

Mindfulness-

Based Stress 

Reduction and 

Aerobic 

Exercise 

47 stycken 

Deltagarna 

uppfyllde 

kriterier för 

en 

huvuddiagn

os av 

generalisera

d social 

ångest. 

Att se om 

man kan 

mildra 

effekten av 

social ångest 

genom 

Mindfulness-

Based Stress 

Reduction 

(MBSR) eller 

Aerobic 

Exercise 

(AE) 

Deltagarna delades 

slumpmässigt in i två 

grupper, där den ena 

gruppen fick utföra 

och MBSR och den 

andra AE. 

Undersökningen 

pågick under 8 

veckor.  

Både MBSR och AE 

var lika effektiva för 

att minska sociala 

ångestsymtom, men 

de gav olika effekter 

på patienter 

beroende på 

förekomsten av 

social ångestvärden.  

Hooria Jazaieri, 

Philippe R 

Goldin, Kelly 

A Randomized 

Trial of MBSR 

Versus Aerobic 

56 + 29 

deltagare 

Att 

undersöka 

effekterna av 

Deltagarna delades in 

i två grupper. MBSR 

eller aerob träning, 

MBSR och AE gav 

båda en minskning 

av den sociala 
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Werner, Michal 

Ziv och James J 

Gross. 

(2016) 

Exercise for 

Social Anxiety 

Disorder 

Deltagarna 

uppfyllde 

kriterierna 

för 

generalisera

d social 

ångest. 

MBSR kontra 

AE på 

kliniska 

symtom och 

välbefinnand

e hos vuxna 

med 

generaliserad 

social ångest. 

som i sin tur 

jämfördes med en 

separat grupp som var 

obehandlad.  

ångesten och ökning 

av subjektivt 

välbefinnande, både 

omedelbart efter 

ingrepp och efter 3 

månaders tid. Det 

fanns ingen 

statistiskt signifikant 

skillnad mellan de 

två ingreppen.  

Wioletta 

Dziubeka, Joanna 

Kowalska, 

Mariusz Kusztalb, 

Łukasz 

Rogowskic, 

Tomasz 

Gołębiowskib, 

Małgorzata 

Nikifura, Joanna 

Szczepańska-

Gierachaa, 

Agnieszka 

Zembroń-Łacnyd, 

Marian och 

Klingerb    Marek 

Woźniewskia 

(2016 

The Level of 

Anxiety and 

Depression in 

Dialysis Patients 

Undertaking 

Regular 

Physical 

Exercise 

Training - a 

Preliminary 

Study 

28 deltagare 

Deltagarna 

var 

dialyspatien

ter. 

Att utvärdera 

effekterna av 

sex månaders 

fysisk träning 

på depression 

och ångest, 

på 

dialyspatiente

r. 

Fysisk träning ägde 

rum tre dagar i under 

sex månader. 

Patienterna delades in 

i två grupper, där en 

grupp gjorde 

uthållighetsträning 

och den andra 

motståndsträning. 

En signifikant 

minskning av 

depression och 

ångest, särskilt 

ångesten som en 

egenskap i hela 

studiegruppen. Det 

som gav bäst resultat 

på att minska 

ångesten, var 

uthållighetsträningen

. 

Björg Helgadóttir, 

Yvonne Forsell 

Physical activity 

patterns of 

people affected 

by depressive 

165 stycken 

Deltagarna 

var mellan 

Att beskriva 

det fysiska 

aktivitetsmön

stret hos de 

Deltagarna 

randomiserades upp i 

tre grupper. Träning, 

internetbaserat 

Resultatet visade på 

att det finns en stor 

potential för 

behandling av 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgad%26%23x000f3%3Bttir%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forsell%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
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och Örjan 

Ekblom.  

(2015) 

and anxiety 

disorders as 

measured by 

accelerometers: 

a cross-sectional 

study 

18–65 år 

gamla, med 

en mild 

depression 

eller 

ångestsyndr

om 

personer som 

drabbats av 

depressiva 

symtom eller 

ångestsymto

m. Med även 

undersöka 

huruvida 

symtom 

värdet är 

förknippat 

med 

aktivitetsmön

stret. 

beteendeterapi och 

behandling som 

vanligt. 

Undersökningen 

pågick under en 

vecka. 

förändringar i fysisk 

aktivitet hos 

personer med milda 

depressiva och 

ångestrelaterade 

besvär. Även att 

genom att bryta upp 

sitt stillasittande och 

öka på sin fysiska 

aktivitet, så kan man 

lindra symtomen för 

depressiva symtom 

och ångestsyndrom. 

Mohammad Ali 

Sardar, Vahdat 

Boghrabadi, 

Mahdi Sohrabi, 

Reza Aminzadeh 

och Mehrdad 

Jalalian 

(2014) 

The Effects of 

Aerobic 

Exercise 

Training on 

Psychosocial 

Aspects of Men 

with Type 2 

Diabetes 

Mellitus 

55 deltagare 

Alla 

deltagarna i 

studien var 

män som 

hade 

diabetes 

mellitus typ 

2. 

Att 

undersöka 

effekterna av 

aerob träning 

på 

psykosociala 

aspekter hos 

patienter med 

typ 2 diabetes 

mellitus. 

Deltagarna delades 

slumpmässigt in i två 

grupper. En grupp 

gjorde aerob träning 

tre gånger i veckan 

och en grupp verkade 

som kontrollgrupp. 

Den aeroba 

träningen är ett 

lämpligt program för 

att förbättra hälsan 

hos patienter med 

typ 2 diabetes 

mellitus och den kan 

även förbättra den 

mentala hälsan hos 

dem. 

Chris C. Streeter, 

Theodore H. 

Whitfield, Liz 

Owen, Tasha 

Rein, Surya K. 

Karri, Aleksandra 

Yakhkind, Ruth 

Perlmutter, 

Effects of yoga 

versus walking 

on mood, 

anxiety, and 

brain GABA 

levels: a 

randomized 

34 deltagare 

Deltagarna 

18–45 år 

gamla och 

var friska 

försökspers

oner utan 

signifikanta 

Att behandla 

frågan om 

förändringar i 

humör, 

ångest och 

GABA-

nivåer är 

specifika för 

Deltagarna 

randomiserades upp i 

två grupper. Den ena 

gruppen genomförde 

promenad i 60 

minuter, tre gånger i 

veckan och den andra 

genomförde yoga. 

Yoga gav bättre 

resultat än 

promenadgruppen 

när det gällde 

minskning av ångest.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekblom%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekblom%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streeter%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Owen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Owen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karri%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karri%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yakhkind%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yakhkind%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perlmutter%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perlmutter%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
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Andrew Prescot, 

Perry F. 

Renshaw, 

Domenic A. 

Ciraulo, och J. 

Eric Jensen 

(2010) 

controlled MRS 

study. 

medicinska 

/psykiatrisk

a störningar. 

yoga eller 

relaterad till 

fysisk 

aktivitet. 

Studien pågick under 

12 veckor. 

Mark R. 

Zielinski, J. Mark 

Davis, James R. 

Fadel och Shawn 

D. Youngstedt 

(2014) 

Influence of 

chronic 

moderate sleep 

restriction and 

exercise training 

on anxiety, 

spatial memory, 

and associated 

neurobiological 

measures in 

mice 

40 deltagare 

Deltagarna 

var manliga 

möss, som 

erhölls från 

uppfödnings

kolonier. 

Att 

undersöka 

effekterna av 

kronisk 

måttlig 

sömnbegräns

ning och 

måttlig 

motionstränin

g vid 

ångestrelatera

de beteende, 

rumsminne 

och 

neurobiologis

ka korrelat i 

möss. 

Mössen delades in i 

fyra olika grupper. 

Två grupper fick 

antingen sömnbrist 

eller vanlig sömn, 

medan två grupper 

fick antingen träning 

eller stillasittande. 

Studien pågick under 

11 veckor.  

Sömnbegränsningen 

påverkade inte 

signifikant 

ångestbeteende 

jämfört med normal 

sömn, medan måttlig 

träning indikerade på 

minskad ångest hos 

mössen. 

Rodrigo 

Luiz Vancini, 

Angeles Bonal, 

Rosell Rayes, 

Claudio Andre 

Barbosa de Lira, 

Karine 

Jacon Sarro och 

Pilates and 

aerobic training 

improve levels 

of depression, 

anxiety and 

quality of life in 

overweight and 

63 deltagare 

Alla 

deltagare 

led av 

fetma, eller 

övervikt. 

Att jämföra 

effekterna av 

Pilates och 

promenad, på 

livskvalitet, 

depression 

Deltagarna delades in 

i tre grupper. 

Kontrollgrupp, 

promenadgrupp och 

pilatesgrupp. Pilates 

och walking grupper 

deltog i åtta veckor av 

60-minuters övningar 

Resultat visade på att 

livskvalitet, 

depression och 

ångest förbättrades i 

pilates och 

promenad gruppen. 

Medan ångestnivåer 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prescot%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renshaw%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renshaw%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciraulo%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciraulo%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zielinski%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zielinski%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadel%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadel%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Youngstedt%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Youngstedt%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
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Marilia 

Santos Andrade 

(2017) 

obese 

individuals 

Arq 

Neuropsiquiatr 

och 

ångestnivåer. 

tre gånger per vecka. 

Livskvalitet, 

depression och 

tillstånds- och 

egenskaper-

ångestnivåer 

utvärderades före och 

efter åtta veckors 

träning 

förbättrades endast i 

promenadgruppen. 

Richard A. 

Rawson, Joy 

Chudzynski  

Rachel Gonzales, 

Larissa Mooney, 

Daniel Dickerson, 

Alfonso Ang, 

Brett Dolezal & 

Christopher B. 

Cooper 

 

(2015) 

The Impact of 

Exercise On 

Depression and 

Anxiety 

Symptoms 

Among 

Abstinent 

Methamphetami

ne-Dependent 

Individuals in A 

Residential 

Treatment 

Setting. 

135 

deltagare 

Alla 

deltagarna 

var 

metamfetam

in beroende 

och nyligen 

inskrivna i 

bostadsbeha

ndling. 

Att bestämma 

effekten av 

ett 8 veckors 

träningsprogr

am på 

depressions- 

och 

ångestsymto

m bland 

nyblivna 

metamfetami

n (MA) -

beroende 

personer 

Metamfetamin 

beroende personer, 

nyligen inskrivna i 

bostadsbehandling, 

delades slumpmässigt 

in i antingen i en 

grupp där de skulle 

deltaga 3-gånger per 

vecka i ett 60-

minuters strukturerat 

träningsprogram under 

8 veckor (24 

sessioner) eller i en 

grupp där de skulle 

genomföra 

motsvarande antal 

sessioner av 

hälsoutbildning. 

Resultatet ifrån 

analyser indikerar på 

en signifikant effekt 

av träning för att 

minska på 

depression och 

ångestsymtom under 

8 veckorsperioden 

jämfört med en 

hälsoutbildningskont

rollgrupp. 

  

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rawson%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rawson%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
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Jämförelse mellan fysisk aktivitet och andra behandlingsmetoder 

Det finns många olika metoder att använda sig av när det gäller behandlingen av ångest av 

dem är fysisk aktivitet, som har en dokumenterad effekt när det gäller ångest.  

I en studie som gjordes på ett psykiatriskt centrum i Bergen, Norge, kom man fram till att 

både fysisk aktivitet och KBT, gav positiva resultat på behandlingen av ångest. Men KBT gav 

bättre resultat och effekterna stannade kvar längre, än vad de gjorde när det gällde den fysiska 

aktiviteten. Båda behandlingsmetoderna minskade på patientens upplevda ångest som var 

relaterad till Posttraumatiskt stressyndrom, förutom att KBT gruppen gjorde detta mer 

effektivt, än gruppen som utövat fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten minskade inte antalet 

panikattacker, medan KBT gjorde detta. Den fysiska aktiviteten gav positiva resultat som 

behandling mot ångest, men i denna studien så visade det sig att KBT är en bättre 

behandlingsmetod när det gäller ångest, både omedelbart efter behandling och en tid efter 

(Hovland, Nordhus, Sjøbø, Gjestad, Birknes, Martinsen,  Torsheim  &  Pallesen, 2012). 

Rawson, Chudzynski, Gonzales,  Mooney.  Dickerson, Ang,  Dolezal,  & Cooper (2015) gjorde 

en studie med Metamfetamin (MA) beroende vuxna. I denna skulle man undersöka effekterna 

av en 8 veckors strukturerad träningsintervention för att minska depressions- och 

ångestsymtom bland MA-beroende vuxna och jämföra detta med en hälsoutbildning. Det 

antogs att deltagare som tilldelades träning skulle visa statistiskt lägre psykologiska symtom 

under 8-veckors interventionsperiod jämfört med deltagare som tilldelats hälsoutbildning. 

Resultatet indikerar på en signifikant effekt av träning, på minskande depression och 

ångestsymtom under 8 veckorsperioden jämfört med en hälsoutbildningskontrollgrupp.  

Om man jämför fysisk aktivitet, med fokus på aerob träning (AE) med Mindfulness-Based 

Stress Management (MBSM), så kan man inte hitta några stora skillnader på resultatet, utan 

båda metoderna gav i stort sätt samma positiva resultat (Jazaieri, Goldin, Werner, Ziv & 

Gross, 2012). När det gäller fysisk aktivitet, i form av Yoga, jämfört med lättare promenad. 

Så gjorde Streeter, Whitfield, Owen, Rein, Karri, Yakhkind, Perlmutter, Prescot, Renshaw, 

Ciraulo & Jensen (2010) en studie som visar på att båda aktiviteterna gav en positiv effekt, 

men yogan hade en lite större positiv påverkan på humöret, än promenadgruppen. 

De olika behandlingsmetoderna som har används i de olika studierna visar på att de alla gav 

positiva resultat på behandling av ångest i olika grad. Det är mycket som tyder på att KBT är 

den behandlingsform som ger bäst resultat. Annars så pekar mycket på att den fysiska 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hovland%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordhus%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B8b%C3%B8%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gjestad%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Birknes%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinsen%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torsheim%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallesen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streeter%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Owen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karri%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yakhkind%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perlmutter%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prescot%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renshaw%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
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aktiviteten ger samma, eller bättre resultat, än de andra behandlingsmetoderna som den har 

jämförts med här i denna översikt. 

En jämförelse mellan Aerobträning och Mindfulness-Based Stress 

Management, för behandling av Social ångest.  

I en randomiserad kontrollerad studie som gjordes av Jazaieri, Lee, Goldin och Gross (2016) 

testades det huruvida ett Mindfulness-Based Stress Management (MBSM) eller aerob träning 

(AE) påverkar behandlingen av social ångest. Det visade sig att den gruppen som hade en 

lättare form av ångest när studien började, låg på en signifikant lägre nivå i både MBSM 

gruppen och AE gruppen. Medan när det gäller den gruppen som hade en hög ångestnivå, så 

hade den marginellt högre symtomnivåer under MBSM kontra AE. Undersökningens analys 

visade att patienter med mindre social ångest hade signifikant mindre veckovis nivåer av 

sociala ångestsymtom genom hela MBSR jämfört med AE. I motsats till detta hade MBSM-

patienter med högre social ångest marginellt högre veckonivåer av sociala ångestsymtom 

jämfört med AE. 

I studien av Jazaieri, Goldin, Werner, Ziv och Gross (2012) som handlade om social ångest, 

hade man även där delat in deltagarna i två grupper MBRS eller AE. I denna studie använde 

man sig även av en testgrupp som var obehandlad. I denna studie var både det en minskning 

av social ångest och en ökning av det subjektiva välbefinnandet, både direkt efter 

undersökningen och tre månader efter, både när det gällde MBRS och AE grupperna. Man 

kunde inte hitta någon statistiskt signifikant skillnad mellan de två grupperna. När man 

jämförde med den obehandlade gruppen, så var MBSR effektivare när de gällde de kliniska 

åtgärderna av social ångest och stress och på flera välbefinnande punkter. Medan när AE 

jämfördes med den obehandlade gruppen, så var AE effektivare när de gällde de kliniska 

åtgärderna av social ångest och på välmåendeens mått av självmedkännande 

MBSR verkar vara effektivast för de som har en lägre nivå av social ångest, medan AE verkar 

vara mest effektivt för de som har en hög förekomst av social ångest. (Jazaieri, Lee, Goldin 

och Gross, 2016).  

 

Skillnader mellan motståndsträning och aerobträning 

Många av studierna som används i den här litteraturöversikten, visar på att det är en skillnad 

på motståndsträning och aerobträning. Studien som Dziubeka, Kowalska, Kusztalb, 

Rogowskic, Gołębiowskib, Nikifura, Szczepańska-Gierachaa, Zembroń-Łacnyd, Klingerb och 
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Woźniewskia (2016) gjorde på dialyspatienter, kom fram till att uthållighetsträningen 

minskade på ångesten och efter sex månaders fysisk träning var det psykiska välbefinnandet 

bättre. En annan studie påvisade att motståndsträningen hade resulterat i en ökning av ångest, 

medan uthållighetsträningen hade minskat på ångesten. Men den studien visade även på att 

ångesten minskades när man har hållit på ett tag och kände att man klarar av 

motståndsträningen (Hovland, Nordhus, Sjøbø, Gjestad, Birknes, Martinsen,  Torsheim  &  

Pallesen, 2012). De flesta studierna ger dock ett mer övervägande positivt resultat när det 

gäller den aeroba träningen, än motståndsträningen. 

 

 

Den fysiska aktivitetens påverkan på ångest vid olika sjukdomstillstånd 

Det finns väldigt många olika sjukdomstillstånd som vi människor kan drabbas av och säkert 

ännu fler olika behandlingsformer. När man utgår ifrån den fysiska aktiviteten påverkan på 

olika sjukdomstillstånd, är det övervägande positiva resultat. Studien som Dziubeka, 

Kowalska, Kusztalb, Rogowskic, Gołębiowskib, Nikifura, Szczepańska-Gierachaa, Zembroń-

Łacnyd, Klingerb och Woźniewskia (2016) gjorde på dialyspatienter, kom fram till att det är 

fördelaktigt att under dialys av patienter genomföra fysisk träning för att minska deras ångest. 

De erhållna resultaten är lovande och kan föreslå att utövande av regelbunden fysisk aktivitet 

under dialys av patienter kan minska nivån av ångest. 

I Rawson, Chudzynski, Gonzales,  Mooney.  Dickerson, Ang,  Dolezal,  & Cooper (2015) 

studie stöder deras resultat den viktiga rollen som träningen har när det gäller att förbättra 

symptomen av depression och ångest, men även hur fysisk aktivitet höjde humöret bland MA-

abstinenta patienter. (Rawson, Chudzynski, Gonzales,  Mooney.  Dickerson, Ang,  Dolezal,  & 

Cooper, 2015).  

Vancini, Rayes, Lira, Sarro och Andrade (2017) gjorde en randomiserad studie, som visar att, 

jämfört med traditionella aktiviteter (t ex walking) så kan Pilates-träning användas som en 

alternativ strategi för att förbättra livskvaliteten, depression och ångest hos överviktiga 

individer. När det gällde en studie som gjordes på diabetes mellitus typ 2 patienter, såg man 

att regelbunden aerob träning hade en signifikant effekt på de fysiska symtomen på ångest, 

samtidigt som den förbättrade den generella hälsan hos dessa patienter. Den aeroba träningen 

minskade även på nivån av ångest, på den ångesten som var relaterad till patienternas diabetes 

(Sardar, Boghrabadi, Sohrabi, Aminzadeh & Jalalian, 2014). 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallesen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
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Resultaten visar på att vi kan dra slutsatsen att fysisk aktivitet har många psykiska och fysiska 

fördelar för både friska och sjuka människor. Den fysisk aktivitet, har en direkt koppling mot 

den mentala hälsan, som t.ex. livskvalité, välbefinnande och självkänsla, men även omvänt 

mot olika ångestsyndrom. Den mentala hälsan hos de människor som lider av någon form av 

sjukdom eller beroende, påverkas i olika grad av fysisk aktivitet beroende på 

sjukdomstillstånd och prognoserna för sjukdomen utfaller.  

 

Positiva effekter av fysisk aktivitet och risker 

Det finns många positiva effekter av fysisk aktivitet, detta visar alla resultat i de olika 

studierna som denna litteraturöversikt bygger på. 

Vancini, Rayes, Lira, Sarro & Andrade (2017) fann att tre sessioner i veckan under åtta 

veckor med Pilates och aerob träning, med övervakad och progressivt justerad intensitet ledde 

till en positiv påverkat på livskvalite, depression och ångest. På samma sätt som promenad, så 

kan Pilates-träning användas som ett effektivt alternativt sätt att förbättra övergripande 

patienthälsa, självkänsla, känslomässigt och psykologiskt tillstånd, humör och motivation. 

 

Man kunde se en signifikant skillnad mellan de som deltog i utbildningsgruppen och de som 

deltog i träningsgruppen när det gällde deras ångest. Effekten av fysisk aktivitet som 

behandlingsform mot ångest, var att den minskade ångestnivån mer under 8-veckor, än 

utbildningsgruppen. Det visade sig även att träningen minskade på depression och 

ångestsymtom över tiden. De som deltog i fler träningssessioner under 8 veckor, hade större 

symptomminskning i depression och ångest jämfört med dem som deltog i färre sessioner 

(Rawson, Chudzynski, Gonzales,  Mooney.  Dickerson, Ang,  Dolezal,  & Cooper, 2015). 

 

Riskerna som kan uppstå är i förhållande väldigt små, men det finns alltid någon form av 

risker när man utför någon form av fysisk aktivitet, i form av fysisk skada vid felbelastning 

eller ojämn terräng. 

Det finns även en risk att ångesten kan förstärkas av fysisk aktivitet. Studier har visat att 

ångestsymtom har ökat i samband med att man påbörjat fysisk aktivitet, men att de minskas 

när man har hållit på ett tag och känner att man klarar av den fysiska aktiviteten (Hovland, 

Nordhus, Sjøbø, Gjestad, Birknes, Martinsen,  Torsheim  &  Pallesen, 2012). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hovland%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordhus%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B8b%C3%B8%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gjestad%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Birknes%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinsen%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torsheim%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallesen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
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En intressant jämförelse när det gäller ångest, är om man jämför människor med ett annat 

däggdjur. I en studie som gjordes på möss och ångest av Zielinski, Davis, Fadel och 

Youngstedt  (2013) så visade resultaten av studien att fysisk aktivitet även påverkade mössens 

ångest genom en minskning av deras ångestrelaterade beteende. 

 

Resultatet ifrån studien som Helgadóttir, Forsell och Ekblom (2015) genomförde visar att det 

inte bara är den fysiska aktiviteten som kan påverka människors psykiska välbefinnande, utan 

att även brist på fysisk aktivitet kan påverka. Genom att minska stillasittandet, kan man även 

minska på ångesten. 

Eftersom de positiva effekterna av fysisk aktivitet är övervägande och riskerna är så betydligt 

små, kan man med säkerhet säga att det inte finns någon anledning att inte förespråka fysisk 

aktivitet som behandling mot ångest. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av artikelförfattare och teman. 

Artikelförfattare Teman 

Anders Hovland, Inger Hilde Nordhus, 

Trond Sjøbø, Bente A, Gjestad, Birthe 

Birknes, Egil W. Martinsen, Torbjørn 

Torsheim and Ståle Pallesen 

• Jämförelse mellan fysisk aktivitet 

och andra behandlingsmetoder 

 

Hooria Jazaieri, Ihno A. Lee, Philippe R. 

Goldin, and James J. Gross. 

• Skillnader mellan motståndsträning 

och aerobträning 

 

Hooria Jazaieri, Philippe R Goldin, Kelly 

Werner, Michal Ziv och James J Gross. 

• En jämförelse mellan Aerobträning 

och Mindfulness-Based Stress 

Management, för behandling av 

Social ångest. 

 

Wioletta Dziubeka, Joanna Kowalska, 

Mariusz Kusztalb, Łukasz Rogowskic, 

Tomasz Gołębiowskib, Małgorzata Nikifura, 

Joanna Szczepańska-Gierachaa, Agnieszka 

Zembroń-Łacnyd, Marian och Klingerb    

Marek Woźniewskia. 

• Den fysisk aktivitetens påverkan på 

ångest vid olika sjukdomstillstånd, 

• En jämförelse mellan Aerobträning 

och Mindfulness-Based Stress 

Management, för behandling av 

Social ångest 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zielinski%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadel%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Youngstedt%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgad%26%23x000f3%3Bttir%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forsell%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekblom%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
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Björg Helgadóttir, Yvonne Forsell och 

Örjan Ekblom.  

• Positiva effekter av fysisk aktivitet 

och risker 

 

Mohammad Ali Sardar, Vahdat Boghrabadi, 

Mahdi Sohrabi, Reza Aminzadeh och 

Mehrdad Jalalian 

• Positiva effekter av fysisk aktivitet 

och risker 

 

Chris C. Streeter, Theodore H. Whitfield, 

Liz Owen, Tasha Rein, Surya K. Karri, 

Aleksandra Yakhkind, Ruth Perlmutter, 

Andrew Prescot, Perry F. Renshaw, 

Domenic A. Ciraulo, och J. Eric Jensen 

• Positiva effekter av fysisk aktivitet 

och risker 

Mark R. Zielinski, J. Mark Davis, James R. 

Fadel och Shawn D. Youngstedt 

• Positiva effekter av fysisk aktivitet 

och risker 

 

Rodrigo Luiz Vancini, Angeles Bonal, 

Rosell Rayes, Claudio Andre Barbosa 

de Lira, Karine Jacon Sarro och Marilia 

Santos Andrade 

• Den fysisk aktivitetens påverkan på 

ångest vid olika sjukdomstillstånd 

Richard A. Rawson, Joy Chudzynski  Rachel 

Gonzales, Larissa Mooney, Daniel 

Dickerson, Alfonso Ang, Brett Dolezal & 

Christopher B. Cooper 

• Den fysisk aktivitetens påverkan på 

ångest vid olika sjukdomstillstånd 

• Positiva effekter av fysisk aktivitet 

och risker 

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vilka positiva effekter som fysisk aktivitet 

kan bidra med, när det gäller behandling av ångest. Alla studierna som detta arbete bygger på 

visar på samma resultat, att fysisk aktivitet bidrar till en minskning av ångest. Den 

genomförda litteraturöversikten har kunnat besvara examensarbetet syfte och visar på att 

fysisk aktivitet kan bidra med många positiva effekter. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgad%26%23x000f3%3Bttir%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forsell%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekblom%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streeter%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Owen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karri%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yakhkind%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perlmutter%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prescot%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renshaw%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciraulo%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zielinski%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadel%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadel%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Youngstedt%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rawson%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
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Den fysiska aktiviteten har en viktig roll när det gäller hälsofrämjandet och är viktigt för att 

öka multidimensionella aspekter på livskvalitet. Fysisk aktivitet kan förbättra psykologiska 

variabler som kognitiv funktion, sociala relationer och humörstatus, vilket skapar en positiv 

hälsocykel (Vancini, Rayes, Lira, Sarro & Andrade, 2017). 

 

Temat ”Jämförelse mellan fysisk aktivitet och andra behandlingsmetoder” beskriver fysisk 

aktivitet i jämförelse med andra behandlingsformer. Det framgår av resultatet att det finns 

behandlingsformer som ger bättre resultat än fysisk aktivitet, men att den fysiska aktiviteten 

alltid har en positiv påverkan när det gäller att minska på ångesten. 

Temat ” En jämförelse mellan Aerobträning och Mindfulness-Based Stress Management, för 

behandling av Social ångest” visar på att beroende om ångesten är svår eller lätt, så ger de 

olika behandlingsformerna olika resultat. Vid svår ångest, så ger Aerobträning bättre resultat, 

medan vid lätt ångest, så visar Mindfulness-Based Stress Management på bättre resultat än 

den Aeroba träningen. 

Temat ”Skillnader mellan motståndsträning och aerobträning” visar tydliga skillnader på att 

den aeroba träningen ger ett bättre resultat på minskningen av ångest, än motståndsträningen. 

Men samtidigt så visar resultaten på att båda träningsformerna resulterar i minskad ångest. 

Temat ”Den fysisk aktivitetens påverkan på ångest vid olika sjukdomstillstånd” påvisar även 

positiva resultat på ångesten, fast beroende på sjukdom och levnadsförhållande, så kan det 

vara svårare att genomföra och avläsa resultaten på studier. 

Temat ” Positiva effekter av fysisk aktivitet och risker” bekräftar att det finns väldigt många 

positiva fördelar med någon form av fysisk aktivitet för både friska och sjuka människor som 

lider av ångest. 

Generellt sätt så kan man dra slutsatsen att fysiska övningar kan vara mentalt fördelaktigt för 

både friska och människor som är sjuka. Det är svårt att säga hur den fysiska aktiviteten 

påverkar på psykisk hälsa, däremot har den uppenbarligen bevisat att den förbättrar den. 

Dessutom kan MBSR och AE vara viktiga tilläggsinterventioner istället för fristående insatser 

för individer som inte svarar fullt ut på traditionella behandlingar (Jazaieri, Goldin, Werner, 

Ziv & Gross, 2012).  

Ett exempel enligt författarna i en studie på hur man skulle kunna kombinera MBSR och AE 

som behandling av patienter som har en hög social ångestgrad, skulle kunna vara att börja sin 
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behandling med en aerob träningsintervention och när patientens svårighetsgrad för social 

ångest minskar kan patienten då delta i en standard 8-veckors MBSR-intervention, utifrån 

resultatet på studien (Jazaieri, Lee, Goldin och Gross, 2016). 

Framtida studier behövs för att ytterligare undersöka specifika neurobiologiska processer som 

bidrar till minskningar av symptom på depression och ångest som resultat av aerob träning. 

(Rawson, Chudzynski, Gonzales,  Mooney.  Dickerson, Ang,  Dolezal,  & Cooper, 2015). 

 

Metoddiskussion 

Sökningen efter att hitta användbara artiklar tog tid och det finns en möjlighet att en del 

intressanta artiklar har blivit missade på grund av de begränsningar som gjordes med de valda 

sökorden. De begränsningarna som användes vid sökningarna, var avgörande för att hitta de 

artiklarna använda i denna litteraturöversikt. 

Anledningen till begränsningarna när det gäller publiceringsdatumen av artiklarna, var för att 

forskningen skulle vara så aktuell som möjligt. Om forskningen är för långt bak i tiden hade 

det gett ett större bredd i sökningen, men även ökat osäkerheten kring dem, eftersom 

forskningen kan ha kommit fram till nya resultat. 

När artiklarnas lästes igenom, dök det intressant information upp som inte var intressant för 

denna översikt, men som bidrog till att genomläsningen av artiklarna tog längre tid än 

förväntat. Men det fanns även artiklar som lästes, men som visade sig att innehållet inte hade 

tillräckligt med information av intresse.  

 

Några artiklar som verkade intressanta, plockades bort, eftersom fokuset på ångest var för 

lågt. I ett första skedde, valdes alla artiklar bort som även handlade om depression, för att åter 

bli aktuella, när det var svårt att hitta intressanta artiklar med ångest, där inte depressionen 

förekom. Om det hade funnits fler artiklar att välja på, så hade alla artiklar med depression 

inte använts. 

 

Genom hela arbetet har de etiska aspekterna genomsyrat genomläsningen av artiklarna under 

sökprocessen. Det har varit ett viktigt kriterium att etiken inte har uppfattats som den har 

genomförts på ett oetiskt sätt, annars hade artikeln uteslutits ifrån denna översikt. De använda 

studierna, visar inte på att de har genomförts på ett oetiskt sätt eller väckt några konstiga 

tankar kring själva utförandet av studierna. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
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Slutsats 

Alla studierna visar på att fysisk aktivitet ger positiva effekter på behandling av ångest, samt 

ger många andra hälsofrämjande effekter. Det tyder dock på att det finns en skillnad på 

motståndsträning och aerobträning, där det verkar som att aerobträning ger det mest positiva 

resultatet. Man kan även konstatera att fysisk aktivitet minskar på ångesten vid olika 

sjukdomar. Om man ser till den fysiska aktivitetens påverkan gentemot ångest, jämfört med 

annan behandling, så kan det skilja sig på vilken behandlingsform som ger bäst resultat, men 

man kan konstatera att de flesta behandlingsformerna påverkar ångesten i någon grad. 

Men utifrån resultatet i dessa studier, skulle man inte kunna använda sig enbart av fysisk 

aktivitet som behandlingsform, men däremot är det mycket som talar för att det skulle kunna 

vara en bra tilläggsbehandling till annan behandling. Ångesten går att behandla utan någon 

fysisk aktivitet, men genom att upprätthålla rekommendationerna när det gäller fysisk 

aktivitet, så förbättrar man inte bara ångesttillståndet, utan även sin hälsa och risken att 

drabbas av andra sjukdomar, eller förtidig död. I framtiden kommer liknande studier behövas, 

eftersom det är ett stort folkhälsoproblem som växer. Studier som undersöker fysisk aktivitet 

som tilläggsbehandling vid ångest, tillsammans med KBT, hade varit intressant att se utfallet 

av och hur det hade kunnat optimera människors psykiska hälsa. Men även studier där man 

undersöker om den fysisk aktivitet skulle kunna minska på medicineringen som beror på 

ångestrelaterade sjukdomar. 

 

Referenser 

Appelkvist C. & Kortzon Johansson A. (2013). Fysisk aktivitet - nya möjligheter i livet vid 

ohälsa. Kandidatuppsats. University of Borås/School of Health Sciences 

 

Dziubeka, W., Kowalska, J., Kusztalb, M., Rogowskic, L., Gołębiowskib, T., Nikifura, M., 

Szczepańska-Gierachaa, J., Zembroń-Łacnyd, A., Klingerb, M & Woźniewskia, M. (2016). 

The Level of Anxiety and Depression in Dialysis Patients Undertaking Regular Physical 

Exercise Training--a Preliminary Study. Kidney Blood Press Res, 41, 86-98 DOI: 

10.1159/000368548 

 

Hansen, A. & Sundberg, C.J. (2014). Hälsa på recept: träna smartare, må bättre, lev längre. 

Stockholm: Fitnessförlaget. 

 



   
 

23 
 

Hjärnfonden. (u.å.). Vad är ångest? Hämtad från  

http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/angest/ 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (3:e uppl.). Stockholm: Natur & Kultur.  

Jazaieri, H., Goldin, P., Werner, K., Ziv, & Gross, J. (2012). A randomized trial of MBSR 

versus aerobic exercise for social anxiety disorder. J Clin Psychol, 715–731. 

doi:10.1002/jclp.21863. 

 

Faskunger, J. (2013). Fysisk aktivitet och folkhälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Klefbom J. (2009). Ångest. Psykologiguiden 2013.  

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/angest 

Helgadóttir, B., Forsell,  Y. & and Ekblom, Ö. (2015). Physical activity patterns of people 

affected by depressive and anxiety disorders as measured by accelerometers: a cross-sectional 

study. ACross-SectionalStudy, doi:  10.1371/journal.pone.0115894 

 

Jazaieri, H., Lee, I., Goldin, P & Gross, J. (2016). Pre-treatment Social Anxiety Severity 

Moderates the Impact of Mindfulness-Based Stress Reduction and Aerobic Exercise. Psychol 

Psychother, 89, 229–234. doi:10.1111/papt.12060 

 

Hovland, A.., Nordhus IH., Sjøbø, T., Gjestad, BA., Birknes. B., Martinsen, EW., Torsheim, 

T. &  Pallesen, S. (2012) Comparing physical exercise in groups to group cognitive behaviour 

therapy for the treatment of panic disorder in a randomized controlled trial. Behavioural and 

Cognitive Psychotherapy, 41, 408–432. doi:10.1017/S1352465812000446 

 

Rawson, R., Chudzynski, J., Gonzales, R., Mooney. L., Dickerson, D., Ang, A., Dolezal, B & 

Cooper, C. (2015). The Impact of Exercise On Depression and Anxiety Symptoms Among 

Abstinent Methamphetamine-Dependent Individuals in A Residential Treatment Setting. J 

Subst Abuse Treat, 36-40. doi: 10.1016/j.jsat.2015.04.007 

 

Sardar, M., Boghrabadi, V., Sohrabi, M., Aminzadeh, R & Jalalian, M. (2014). The Effects of 

Aerobic Exercise Training on Psychosocial Aspects of Men with Type 2 Diabetes Mellitus. 

Global Journal of Health Science, 196–202, doi:  10.5539/gjhs.v6n2p196 

http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/angest/
https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/angest
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgad%26%23x000f3%3Bttir%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forsell%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekblom%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25585123
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0115894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hovland%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordhus%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B8b%C3%B8%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gjestad%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Birknes%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinsen%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torsheim%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torsheim%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallesen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22874661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudzynski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mooney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickerson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolezal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934458
https://dx.doi.org/10.5539%2Fgjhs.v6n2p196


   
 

24 
 

 

Socialstyrelsen.  (2003). Utmattningssyndrom [Elektronisk resurs]: stressrelaterad psykisk 

ohälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Streeter, C., Whitfield, T., Owen, L., Rein, T., Karri, S., Yakhkind, A., Perlmutter, R., 

Prescot, A., Renshaw, P., Ciraulo, D och Jensen, E. (2010). Effects of yoga versus walking on 

mood, anxiety, and brain GABA levels: a randomized controlled MRS study. Journal of 

alternative and complementary medicine, 1145–1152. doi:  10.1089/acm.2010.0007 

 

a) Svenska ångestsyndromsällskapet. (u.å.). Generaliserat ångestsyndrom. Hämtat från 

https://www.angest.se/riks/node/6 

 

b) Svenska ångestsyndromsällskapet. (u.å.) Panikångest. Hämtat från 

https://www.angest.se/riks/node/4 

 

c) Svenska ångestsyndromsällskapet. (u.å.). Social ångest. Hämtat från  

https://www.angest.se/riks/node/5 

 

Sweet D. & Albertsson K. (2011). Fysisk aktivitet och ångest. Forskning pågår. Fysioterapi. 

Nr 5, s 36–43. www.fysioterapi.se Hämtat 2017-12-01 

 

Vancini, R., Rayes, A., Lira, C., Sarro, K. & Andrade M. (2017). Pilates and aerobic training 

improve levels of depression, anxiety and quality of life in overweight and obese individuals 

Arq Neuropsiquiatr, 75, 850-857. doi: 10.1590/0004-282X20170149 

 

Yrkesföreningar fysisk aktivitet. (u.å.). Rekommendationer om fysisk aktivitet. Hämtat från 

http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/ 

 

Whittemore, R. & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of 

Advanced Nursing, 52(5), 546–553. 

 

Zielinski, M., Davis, M., Fadel, J & Youngstedt, S. (2013). Influence of Chronic Moderate 

Sleep Restriction and Exercise Training on Anxiety, Spatial Memory, and Associated 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Streeter%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Owen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karri%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yakhkind%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perlmutter%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prescot%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renshaw%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciraulo%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20722471
https://dx.doi.org/10.1089%2Facm.2010.0007
https://www.angest.se/riks/node/6
https://www.angest.se/riks/node/4
https://www.angest.se/riks/node/5
http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zielinski%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadel%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Youngstedt%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23644185


   
 

25 
 

Neurobiological Measures in Mice. Behav Brain Res, 250, 74–80.  

doi:  10.1016/j.bbr.2013.04.038 

 

1177 Vårdguiden. (2016). Ångest. Hämtad från 

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23644185
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbr.2013.04.038
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/

