
 

 
Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa                 

Fysioterapeutprogrammet                         

Examensarbete 15 poäng       
 

 

Styrketräning som behandling för att minska oros- och 

ångestsymtom hos vuxna med generaliserat ångestsyndrom  

En litteraturstudie 

 

Resistance exercise training as a treatment to reduce worry 

and anxiety symptoms in adults with generalized anxiety 

disorder 

A review 
 

 

Författare                                                                         Handledare  

Claréus, Hanna                                                                Igelström, Helena 

Söderhäll, Johanna                                                          Universitetslektor                                      

                                                                                         Institutionen för Kvinnors och Barns        

                                                                                         hälsa 

Godkänd: December 2022            



 

Sammanfattning 

Bakgrund: Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en vanlig diagnos med negativa 

konsekvenser såväl på individ- som samhällsnivå. För att som fysioterapeuter kunna fånga 

upp den här typen av patienter och då ha god kunskap om olika träningsformer som 

tillförlitlig behandling ansågs det fördelaktigt att undersöka det vetenskapliga underlaget för 

styrketräning som behandlingsmetod. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka det vetenskapliga underlaget för 

effekten av styrketräning, i jämförelse med annan eller ingen intervention, som 

behandlingsmetod för att minska oros- och ångestsymtom hos vuxna mellan 18-64 år med 

GAD. 

 

Metod: En litteraturstudie av randomiserade kontrollerade studier där populationen var 

vuxna mellan 18-64 år med GAD. Sökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cochrane, 

PEDro och Psycinfo. Fyra studier inkluderades och granskades sedan med PEDro. Den 

sammanvägda tillförlitligheten av resultatet av tre studier bedömdes med hjälp av 

GRADEstud.  

 

Resultat: Det vetenskapliga underlaget för styrketräning som behandling för personer med 

GAD är för begränsat för att kunna dra några starka slutsatser. Alla inkluderade studier 

visade dock på reducering av oros- och ångestsymtom, som båda är kännetecknande symtom 

för GAD. 

  

Konklusion: Det sammanvägda resultatet indikerar på att styrketräning skulle kunna vara en 

alternativ behandlingsmetod för denna patientgrupp. Mer forskning behövs dock för att kunna 

utvärdera effekten av styrketräning som behandling för personer med GAD. 

 

Sökord: generalized anxiety disorder, resistance exercise training, anxiety, worry 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Generalized anxiety disorder (GAD) is a common diagnosis with negative 

consequences both on an individual and societal level. In order for physiotherapists to be able 

to catch these patients and then have good knowledge of different forms of exercise as 

reliable treatment, it was considered beneficial to investigate the scientific basis for resistance 

exercise training as a treatment method. 

 

Objective: The aim of this literature review was to investigate the scientific basis for the 

effect of resistance exercise training, in comparison with other or no intervention, as a 

treatment method to reduce worry and anxiety symptoms in adults aged 18-64 with GAD. 

 

Method: A literature review of randomized controlled trials where the population was adults 

between 18-64 years old with GAD. Searches were conducted in the databases PubMed, 

Cochrane, PEDro and Psycinfo. Four studies were included and reviewed with PEDro. The 

combined reliability of the results of three studies was assessed using GRADEstud. 

 

Results: The scientific basis for resistance exercise training as a treatment for people with 

GAD is too limited to be able to draw any strong conclusions. However, all included studies 

showed a reduction in worry and anxiety symptoms, both of which are characteristic 

symptoms of GAD. 

 

Conclusion: The combined results indicate that strength training could be an alternative 

treatment method for this patient group. However, more research is needed to be able to 

evaluate the effect of strength training as a treatment for people with GAD. 

 

Keywords: generalized anxiety disorder, resistance exercise training, anxiety, worry 
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion 

Psykisk ohälsa är en stor sjukdomsbörda i världen (1). De vanligaste psykiatriska tillstånden 

bland vuxna är depression och ångest (2). Ångesttillstånd är vanligt förekommande och det 

finns flera olika ångestsyndrom som kännetecknas av specifika symtom (3). Ett vanligt 

ångestsyndrom är generaliserat ångestsyndrom (GAD) (3). Behandlingsmetoder för GAD är 

främst läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi (KBT) (4) men det finns även stöd 

för att fysisk aktivitet kan vara en effektiv behandlingsmetod (1). 

1.2 Depression och ångest 

En populationsundersökning från 2013 (5) redovisar att 17.2% av Sveriges generella 

population kan lida av kliniskt signifikant depression eller ångest som påverkar deras liv. I 

studien drar de slutsatsen att depression och ångest är stora hälsoproblem i Sverige och att det 

behövs mer förebyggande och behandlande metoder (5). Depression- och ångestdiagnoser är 

en stor del av de sjukskrivningar som görs på grund av psykisk ohälsa i Sverige (6). I en 

rapport av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (4) beskrivs det att 

ångestsyndrom har höga kostnader för samhället och att psykisk ohälsa är ett växande 

problem. Personer med ångestsyndrom kan bli oförmögna att arbeta på grund av sjukdomen 

(4) och andra problem på individnivå kan vara till exempel sämre hälsorelaterad livskvalitet 

(5), passivitet och socialt tillbakadragande (1). I en systematisk översikt från 2016 (7) 

beskrivs det vara hög prevalens av ångestdiagnoser i den generella populationen världen 

över. I Europa (EU) uppskattas varje år över 60 miljoner människor lida av ångesttillstånd, 

vilket gör de till de vanligast förekommande psykiatriska tillstånden i EU (8). Viktigt att ha i 

åtanke är att på grund av möjlig stigmatisering kring psykisk ohälsa kan den dokumenterade 

prevalensen av depression och ångest vara underskattad (9). 

 

I Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, femte upplagan (DSM-5) (10), 

definieras olika ångestsyndrom och gemensamt för de olika sjukdomarna är en överdriven 

och ihållande oro eller rädsla. Vanliga ångestsyndrom som definieras i DSM-5 är social 

ångest/fobi, panikångest, agorafobi (fobi för offentliga platser) och GAD (10). GAD är en 
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vanlig diagnos som försvårar livet och ofta är både underdiagnostiserad och underbehandlad 

(11). 

1.3 Generaliserat ångestsyndrom  

GAD kännetecknas av konstant ihållande oro och ångest över flera olika saker i livet, till 

exempel familj, vänner, ekonomi och jobb (12). Ångesten är svår att kontrollera och kan ge 

olika fysiska och psykiska symtom (12). Fysiska symtom kan exempelvis vara rastlöshet, 

sömnsvårigheter och muskelspändhet (11). Psykiska symtom är främst en extrem oro (12). 

Kvinnor löper dubbelt så stor risk att drabbas av generaliserat ångestsyndrom som män (10). 

Personer med GAD löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som kan relateras till ökad 

aktivering av det sympatiska nervsystemet samt minskad aktivitet av det parasympatiska 

nervsystemet (13). GAD kan också öka risken för medveten självskada och suicidförsök (12). 

Sjukdomen har vanligtvis en tidig debutålder, ett kroniskt förlopp och en hög grad av 

samsjuklighet med andra ångest- och humörtillstånd (3). 

 

I en systematisk översikt från 2016 (7) beskrivs GAD vara det ångestsyndrom med högst 

livstidsprevalens globalt (6.2% [95% CI: 4.0%, 9.2%]) och i bland annat Tyskland beskrivs 

det vara det vanligaste ångestsyndromet (3.7%, [95% CI: 2.3%, 6.0%]) tillsammans med 

specifik fobi. GAD har visats vanligt förekommande inom primärvården i bland annat USA 

och har uppskattats förekomma bland 7-8% av patienterna (14).  

1.4 Utveckling och diagnostisering (kliniska kriterier) 

Eventuella riskfaktorer till utveckling av ångestsjukdomar kan vara kvinnligt kön, låg 

socioekonomisk status (15), sömnbrist (16), stress och traumatiserande händelser tidigt i livet 

(17). Några exempel på olika biologiska mekanismer som kan vara bakomliggande till 

ångesttillstånd är förändring av serotoninnivåer (18), nedsatt kognition (exekutiva funktioner) 

(19), nedsatt gamma-aminosmörsyra (GABA) som påverkar funktionen i prefrontala cortex 

och hippocampus (20), minskad hjärtfrekvensvariabilitet (18) och reducerad frisättning av 

tillväxtfaktorer i hjärnan (21). 

  

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (22) beskrivs det att 

kriterier för att diagnostisera depression och ångestsyndrom anges i ICD-10 (International 

statistical classification of diseases and related health problems) respektive DSM-5. Det finns 
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specifika diagnoskriterier som definierar olika ångestsyndrom och för att diagnosen GAD ska 

ställas får ingen annan sjukdom eller diagnos förklara symtomen (12). Det finns flera olika 

skattningsinstrument för att undersöka och gradera symtom vid GAD, men för att 

diagnostisera GAD används i Sverige främst ICD-10 och DSM-5 som nämnt tidigare (22). 

  

För att ställa diagnosen GAD enligt DSM-5 måste alla följande kriterier förekomma (12): 

●      Överdriven ångest och oro över olika händelser har förekommit mer dagar än 

inte i minst 6 månader. 

●      Personen har svårt att kontrollera oron. 

●      Ångesten och oron är associerad med minst tre av följande symtom: rastlöshet 

eller känslan av att vara på helspänn, lätt för fatigue, koncentrationssvårigheter, 

irritabilitet, muskelspändhet och sömnstörning. 

●      Ångesten, oron eller associerade fysiska symtom orsakar kliniskt signifikant 

ångest eller nedsättning i viktiga funktionsområden. 

●      Tillståndet beror inte på fysiologiska effekter av en substans eller medicinskt 

tillstånd. 

●      Tillståndet förklaras inte bättre av någon annan mental sjukdom. 

1.5 Behandlingsprinciper 

Enligt en SBU-rapport (4) finns det olika sorters behandlingsmetoder för personer med 

generaliserat ångestsyndrom. Det som redovisas är olika sorters läkemedel, bland annat 

antidepressiva läkemedel och KBT (4). Behandling med dessa två metoder ger oftast en 

otillräcklig funktionsförbättring och symtomlindring och behandling med läkemedel kan 

innebära olika biverkningar som till exempel illamående, yrsel, huvudvärk, ökad oro och 

koncentrationsproblem (4). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom (22) bör hälso- och sjukvården erbjuda antidepressiva läkemedel och kan 

erbjuda KBT. 

 

Fysisk aktivitet som en alternativ behandling har flera olika fördelar, exempelvis relativt få 

biverkningar, förbättrad hälsa samt att det är lättillgängligt (23). Exempel på eventuella 

verkningsmekanismer för hur fysisk aktivitet kan ha ångestdämpande effekt är bland annat 

ökade nivåer av GABA i subkortikala områden i hjärnan (24), ändrad reglering i 

serotoninreceptorerna (25), ökad hjärtfrekvensvariabilitet (26), reducerad stress-respons (27), 
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minskad rädsla för kroppsliga symtom (28) och ökad utsöndring av betaendorfiner som kan 

öka välmåendet (29). 

1.6 Fysisk aktivitet som behandling 

“Fysisk aktivitet definieras som alla kroppsrörelser som produceras av skelettmuskler som 

leder till energiförbrukning” (30, s.126). Fysisk aktivitet i vardagen kan vara exempelvis 

hushållsaktiviteter, yrkesmässiga aktiviteter och sport (30). 

 

Aerob träning har väldokumenterade positiva effekter på ångest (31). I en systematisk 

översikt från 2018 (23) har effekten av bland annat aerob träning jämförts med olika 

kontrollgrupper för personer med ökad ångest och olika ångestsyndrom som till exempel 

GAD. I studien kommer de fram till att aerob träning har god effekt både för personer med 

ökad ångest och med en diagnostiserad ångestsjukdom och att fysisk aktivitet generellt borde 

vara en mer tillgänglig behandlingsmetod för dessa patienter (23). Jämförelser mellan 

högintensiv- och lågintensiv aerob träning utvärderades i samma systematiska översikt (23). I 

studien dras slutsatsen att högintensiv aerob träning, som utförts på minst 60% av maximal 

hjärtfrekvens eller 70% VO2 max, verkar ha bäst effekt på att minska ångestsymtom hos 

personer med ångestsyndrom (23). De belyser dock att den slutsatsen är svag på grund av den 

stora variationen på träningsformer som undersökts (23).  

  

Styrketräning definieras enligt Nationalencyklopedin som “Träning som syftar till att öka den 

muskulära styrkan och vanligen bedrivs i dynamiska arbetsformer, även om statisk 

(isometrisk) träning förekommer. Styrketräning sker genom att musklerna utsätts för 

belastning av till exempel den egna kroppen, skivstänger eller styrketräningsmaskiner” (32). 

Det finns resultat som indikerar att styrketräning kan minska ångestsymtom hos personer med 

ångest och GAD (31,33). En metaanalys från 2017 (31) undersökte effekten av styrketräning 

hos personer med olika typer av ångest och i studiens resultat redovisas att styrketräning, 

jämfört med bland annat väntelista eller ingen behandling, har en liten till moderat positiv 

effekt på ångestsymtom. I studien drar de slutsatsen att styrketräning kan ha en 

ångestdämpande effekt och att det skulle kunna vara en alternativ lågrisk-behandling mot 

ångestsymtom, men att fler studier som undersöker behandlingsmetoden behövs för att kunna 

få en bättre förståelse för bästa möjliga dosering, frekvens och duration (31). 
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1.7 Problemformulering 

GAD är en vanlig diagnos med negativa konsekvenser såväl på individ- som samhällsnivå 

(4). Den är vanligt förekommande inte bara i samhället utan även hos patienter inom 

primärvården (14). I en systematisk översikt från 2020 (34) beskrivs hur personer som har 

påverkats av Covid-19 kan ha ökad risk för psykiska hälsoproblem som till exempel stress, 

depression och ångesttillstånd. Resultatet anses kunna vara en indikation på att en potentiellt 

ökande patientgrupp även för oss fysioterapeuter är patienter som lider av psykisk ohälsa. 

Tidigare har behandling i regel skett med antidepressiva läkemedel respektive KBT med 

begränsad symtomlindring (4). Fysisk träning har visat potential som alternativ eller 

kompletterande behandling, där aerob träning i huvudsak har undersökts (31). Det finns 

indikationer på att styrketräning också kan ha en positiv effekt på symtom vid GAD men att 

det vetenskapliga underlaget är begränsat (31). Som nämnt tidigare saknas det även tillräcklig 

evidens för att kunna fastställa rekommenderad dosering (31). Att hitta fler sätt att kunna 

förebygga och behandla oros- och ångestsymtom på är väsentligt eftersom det är ett stort 

hälsoproblem. Det anses därför vara viktigt för oss som fysioterapeuter att kunna fånga upp 

den här typen av patienter och att då ha god kunskap om olika träningsformer som tillförlitlig 

behandling.  

  

Att utvärdera styrketräning som behandlingsmetod är fördelaktigt eftersom styrketräning kan 

vara kostnadseffektiv, långsiktigt hållbar och fri från biverkningar. Eftersom det 

vetenskapliga underlaget för just styrketräning som behandling vid GAD är begränsat valdes 

det att undersökas vidare. 

2. Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka det vetenskapliga underlaget för effekten 

av styrketräning, i jämförelse med annan eller ingen intervention, som behandlingsmetod för 

att minska oros- och ångestsymtom hos vuxna mellan 18-64 år med GAD. 

2.1 Frågeställningar 

1. Vad finns det för risk för snedvridning hos de granskade artiklarna? 

2. Vilken effekt har styrketräning i jämförelse med annan eller ingen intervention på oros- 

och ångestsymtom hos vuxna mellan 18-64 år med GAD, mätt med skattningsskalor före och 

efter intervention? 
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3. Vad är den sammanvägda tillförlitligheten av resultaten från de granskade artiklarna mätt 

med GRADEstud? 

3. Metod 

3.1 Design 

Det genomfördes en litteraturstudie med systematisk sökning, där vetenskapliga artiklar om 

styrketräning som behandling för personer med GAD granskades. Effekter, tillgänglig 

evidens och den sammanvägda tillförlitligheten av resultaten sammanställdes. Det 

vetenskapliga underlaget för styrketräning som behandlingsmetod vid ångestsyndrom 

beskrivs i en systematisk översiktsstudie vara begränsat och att det behövs mer information 

om rekommenderad dosering för att kunna dra några slutsatser (31). Det föreslås även att 

rekommenderad träning för specifika ångestdiagnoser bör undersökas vidare (31). För att 

kunna svara på frågeställningarna och sammanställa det vetenskapliga underlaget ansågs en 

litteraturstudie vara en rimlig design. 

3.2 Urval 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cochrane, PEDro och Psycinfo. 

 

Tabell I. PICO. 

(P)opulation  (I)ntervention  (C)omparison  (O)utcome  

Vuxna mellan 
18-64 år som 
uppfyller 
diagnoskriterier 
för GAD.  

Styrketräning. Kravet på styrketräning inför 
litteratursökning var att interventionen 
skulle innefatta någon typ av 
muskelstärkande fysisk aktivitet (se 
definition under rubrik 1.7) minst 2 gånger 
per vecka i minst 4 veckor. Det lades inte 
vikt vid antal repetitioner (reps), set eller % 
av 1 repetition maximum (RM), för att få en 
så bred sökning som möjligt.  

Ingen behandling 
eller annan 
behandling.  

Oros- och/eller ångestsymtom 
mätt före och omgående efter 
intervention och med fördel 
även 3-12 månader efter 
intervention. Utfallsmåtten ska 
ha mätts med skattningsskalor.  

 

Inklusionskriterier: Vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2010-2022. Randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) om styrketräning som behandling vid GAD för vuxna personer 

mellan 18-64 år. Artiklar som stämmer överens med PICO (se tabell I). 

 

Exklusionskriterier: Artiklar som inte är på svenska eller engelska. Studier där interventionen 
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består av fler interventioner än styrketräning. Artiklar som kräver avgift för tillgång. Artiklar 

som inte redovisar etiskt godkännande. 

3.3 Genomförande, datainsamlingsmetod och databearbetning  

Litteratursökning genomfördes mellan 18/10 och 25/10-2022 i databaserna PubMed, 

Cochrane, PEDro och Psycinfo. Litteratursökningarna resulterade i två olika processer på 

grund av brist på artiklar (se tabell II och III). I första processen genomfördes 

litteratursökning i PubMed och Cochrane med fyra olika sökord samt i PEDro med ett sökord 

och ett val av “therapy” på grund av databasens sökfunktion (se tabell II). I andra processen 

genomfördes litteratursökning i PubMed, Cochrane och Psycinfo med två olika sökord samt i 

PEDro med ett sökord och nytt val av “therapy” (se tabell III).  

Efter de två processerna kompletterades den första litteratursökningen med ytterligare en 

sökning i Psycinfo med ett sökord (se tabell IV). 

 

Tabell II. Litteratursökning (första processen). 

Artikelsökning Sökord Filter Databas Resultat Datum 

1 
  
  
  
  
  
1.1 
  
  
  
1.2 

((((resistance training[MeSH 
Terms])) OR (resistance 
training[Title/Abstract])) AND 
(generalized anxiety 
disorder[MeSH Terms])) OR 
(generalized anxiety 
disorder[Title/Abstract]) 
 

Svenska  
Engelska 
19-64 år 
RCT  
År 2010-2022 
  
Utökar sökning: 2000 – 
2022 
  
  
Utökar sökning*: 13-18 år 
 

Pubmed 388 
  
  
  
  
  
516 
  
  
  
421 

18/10 
  
  
  
  
  
21/10 
  
  
  
21/10 

2 
  
  
  
  
  
  
2.1 
  
  
  
  
2.2 

(((physiotherapy[MeSH Terms]) 
OR 
(physiotherapy[Title/Abstract])) 
AND (generalised anxiety 
disorder[MeSH Terms])) OR 
(generalised anxiety 
disorder[Title/Abstract]) 
 

Svenska 
Engelska 
19 - 64 
RCT 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 
2000 - 2022 
  
  
  
Utökar sökning*: 13-18 år 

Pubmed 399 
  
  
  
  
  
  
530 
  
  
  
  
433 
 

18/10 
  
  
  
  
  
  
21/10 
  
  
  
  
21/10 
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3 
  
  
  
  
  
  
3.1 
  
  
  
3.2 

(((strength training[MeSH Terms]) 
OR (strength 
training[Title/Abstract])) AND 
(generalised anxiety 
disorder[MeSH Terms])) OR 
(generalised anxiety 
disorder[Title/Abstract]) 
 

Svenska 
Engelska 
19 - 64 
RCT 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 
2000 - 2022 
  
  
Utökar sökning*: 13-18 år 
 

Pubmed 388 
  
  
  
  
  
  
154 
  
  
  
421 

18/10 
  
  
  
  
  
  
21/10 
  
  
  
21/10 

4 
  
  
  
  
  
  
4.1 
  
  
  
  
4.2 

(((exercise[MeSH Terms]) OR 
(exercise[Title/Abstract])) AND 
(generalized anxiety 
disorder[MeSH Terms])) OR 
(generalized anxiety 
disorder[Title/Abstract]) 
 

Svenska 
Engelska 
19 – 64 
RCT 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 
2000 – 2022 
  
  
  
Utökar sökning*: 13-18 år 

Pubmed 401 
  
  
  
  
  
  
531 
  
  
  
  
435 

18/10 
  
  
  
  
  
  
21/10 
  
  
  
  
21/10 

5 
  
  
  
5.1 

Title Abstract Keyword: 
“generalized anxiety disorder” 
AND Title Abstract Keyword: 
“resistance training” 
 

Trials 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 
2000 – 2022 

Cochrane 13 
  
  
  
13 

19/10 
  
  
  
21/10 

6 
  
  
  
6.1 
 

Title Abstract Keyword: 
“generalized anxiety disorder” 
AND Title Abstract Keyword: 
“physiotherapy” 

Trials 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 
2000 – 2022 

Cochrane 12 
  
  
  
12 

19/10 
  
  
  
21/10 

7 
  
  
  
7.1 
 

Title Abstract Keyword: 
“generalized anxiety disorder” 
AND Title Abstract Keyword: 
“strength training” 
 

Trials 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 
2000 – 2022 

Cochrane 5 
  
  
  
6 

19/10 
  
  
  
21/10 

8 
  
  
  
8.1 

Title Abstract Keyword: 
“generalized anxiety disorder” 
AND Title Abstract Keyword: 
“exercise” 
 

Trials 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 

Cochrane 251 
  
  
  
262 

19/10 
  
  
  
21/10 
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2000 – 2022 

9 
  
  
  
9.1 

Abstract & Title: Generalized 
anxiety disorder AND Therapy: 
strength training 

Clinical trials 
År 2010-2022 
  
  
Utökar sökning: 
2000 – 2022 

PEDro 8 
  
  
  
8 

19/10 
  
  
  
21/10 

* = Sökfiltret ändrat till år 2010-2022 

 

Tabell III. Litteratursökning (andra processen). 

Artikelsökning Sökord Filter Databas Resultat Datum 

10 (((exercise[MeSH Terms]) OR 
(exercise[Title/Abstract])) AND 
(generalized anxiety 
disorder[MeSH Terms])) OR 
(generalized anxiety 
disorder[Title/Abstract]) 
 

Svenska  
Engelska 
19–64 år 
RCT  
År 2010–2022 

PubMed 401 25/10 

11 (((physical activity[MeSH Terms]) 
OR (physical 
activity[Title/Abstract])) AND 
(generalized anxiety 
disorder[MeSH Terms])) OR 
(generalized anxiety 
disorder[Title/Abstract]) 
 

Svenska  
Engelska 
19–64 år 
RCT  
År 2010-2022 

PubMed 401 25/10 

12 Title/abstract/keywords: 
"generalized anxiety disorder" 
AND title abstract keywords: 
"exercise” 

Trials 
År 2010-2022 

Cochrane 251 25/10 

13 Title/abstract/keywords: 
"generalized anxiety disorder" 
AND title abstract keywords: 
"physical activity" 

Trials 
År 2010-2022 

Cochrane 100 25/10 

14 Abstract/title: Generalized anxiety 
disorder AND Therapy: fitness 
training 

Clinical trials 
År 2010 - 2022 

PEDro 13 25/10 

15 Generalized anxiety disorder AND 
exercise 

Svenska  
Engelska 
19-64 år 
Clinical trials 
År 2010-2022 

Psycinfo 12 25/10 

16 Generalized anxiety disorder AND 
physical activity 

Svenska 
Engelska 

Psycinfo 13 25/10 
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19-64 år 
Clinical trials 
År 2010-2022 

 

Tabell IV. Kompletterande litteratursökning. 

Artikelsökning Sökord Filter Databas Resultat Datum 

17 Generalized anxiety disorder AND 
resistance training 

Svenska 
Engelska 
19-64 år 
Clinical trials 
År 2010-2022 

Psycinfo 13 25/10 

 

I samtliga litteratursökningar granskades titlar genom att en författare började från första 

sidan och den andra författaren började från sista sidan av sökresultaten. Granskning av 

abstract genomfördes av båda författarna tillsammans. Granskning av artiklarna i fulltext 

genomfördes först på egen hand av författarna sedan i diskussion tillsammans för att undvika 

risk för bias.  

 

Den första processen av litteratursökning genomfördes under flera olika dagar med olika 

sökord på grund av brist på artiklar. Titlar på alla artiklar från samtliga sökningar granskades 

(för detaljerat resultat se figur 1). Därefter exkluderades artiklar med titlar som inte innehöll 

träning eller ångest. Efter granskning av titlar inkluderades 30 artiklar från PubMed, 19 

artiklar från Cochrane och fyra artiklar från PEDro (se figur 1). Efter granskning av abstracts 

och exkludering av dubbletter inkluderades sex artiklar från PubMed och tre från Cochrane 

för att läsas i fulltext (se figur 1). Artiklar med abstract där det framgick att intervention 

och/eller deltagare inte stämde överens med PICO exkluderades. Efter granskning av fulltext 

inkluderades tre artiklar från PubMed (se figur 2). Tre artiklar från PubMed exkluderades på 

grund av fel utfallsmått och fel typ av interventioner (se figur 2). Samtliga artiklar från 

Cochrane exkluderades, två på grund av fel utfallsmått och en för att den presenterade 

resultat från en redan inkluderad studie från PubMed (se figur 2).  

 

På grund av brist på artiklar genomfördes samtliga sökningar igen med ett utökat årsspann 

som innebar artiklar publicerade mellan år 2000-2022. Titlar för samtliga artiklar granskades 

men gav inga fler relevanta artiklar att använda. Därefter ändrades sökfiltret tillbaka till 

artiklar publicerade mellan år 2010-2022 och samtliga sökningar genomfördes ytterligare en 
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gång men med utökat åldersspann istället, vilket innebar 13-64 år. Titlar för samtliga artiklar 

granskades men gav inga fler relevanta artiklar att använda (se figur 2).  

 

Figur 1. Flödesschema för första sökprocessen. 

 
* = Artiklar som inte uppfyllde PICO exkluderades 

Figur 2. Flödesschema för artiklar som lästes i fulltext från första processen. 
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I den andra processen av litteratursökning utökades interventionen styrketräning till fysisk 

aktivitet samt att databasen Psycinfo lades till efter samtal med handledare. Sökningen 

genomfördes under en dag. Titlar på alla artiklar från samtliga sökningar granskades (för 

detaljerat resultat se tabell III). Därefter exkluderades artiklar med titlar som inte innehöll 

träning eller GAD (se figur 3). Efter granskning av titlar inkluderades fem artiklar från 

PubMed, 14 artiklar från Cochrane, tre artiklar från PEDro och en artikel från Psycinfo (se 

figur 3). Efter granskning av abstracts och exkludering av dubbletter inkluderades en artikel 

från PubMed (se figur 1). Artiklar med abstract som inte stämde överens med den utökade 

interventionen fysisk aktivitet eller övriga kriterier i PICO exkluderades. Efter granskning av 

fulltext inkluderades en artikel från PubMed (se figur 2) samt två artiklar från första 

sökprocessen som stämde in på de nya kriterierna.  

 

Figur 3. Flödesschema för andra sökprocessen och det slutgiltiga resultatet. 

 

* = Artiklar som inte uppfyllde PICO exkluderades 

 

Både sökprocess ett och två resulterade i för få artiklar utifrån kraven för att genomföra en 

litteraturstudie. Ytterligare en sökning i databasen Psycinfo lades till (se tabell IV) för de 

ursprungliga kriterierna i första processen men gav inga fler relevanta artiklar att använda. 
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Därefter fördes samtal med handledare om hur arbetet skulle genomföras vidare. Planen blev 

att behålla ursprungliga PICO och de inkluderade studierna från den första sökprocessen. Det 

inkluderades ytterligare en artikel från första processen (artikelsökning 1, tabell II) som hade 

exkluderats vid granskning av abstract, på grund av att deltagarna inte helt stämde överens 

med PICO. Artikeln bedömdes dock ändå relevant att ta med på grund av brist på artiklar. 

Det slutgiltiga antalet inkluderade artiklar blev fyra (se figur 2). Efter mer utförlig granskning 

av artiklarnas resultat upptäckte författarna att en av studierna som inkluderats inte stämde 

helt överens med comparison i PICO. På grund av detta användes studien inte till det 

sammanvägda resultatet men bedömdes ändå relevant att inkludera i resultat och diskussion.  

 

Samtliga inkluderade studier granskades systematiskt av författarna enligt Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro) Scale för att bedöma risk för snedvridning (bilaga 1) (35). 

Skalan omfattar 11 olika kriterier men eftersom kriterium ett ska ingå i alla 

interventionsstudier räknas inte den med i totalpoängen. Maxpoängen blir således tio poäng 

och poängen kategoriseras efter kvalitet (35). Mindre än fyra poäng anses vara dålig kvalitet, 

4-5 poäng anses vara okej kvalitet, 6-8 poäng anses vara bra kvalitet och 9-10 poäng anses 

vara utmärkt kvalitet (35). Ett evidensvärde enligt SBU skapades sedan utefter poängsumman 

från granskning med PEDro (36). Evidensgradering för behandlingsmetoden utifrån 

sammanställning av resultaten utfördes av författarna med hjälp av GRADEstud (bilaga 2). 

Därefter granskades och sammanställdes vardera studies resultat i relation till 

syfte/frågeställningar. Detta genomfördes av båda författarna tillsammans.  

3.4 Etiska överväganden 

Samtliga inkluderade studier har erhållit etiskt godkännande. Nyttan med den här typen av 

litteraturstudie är att eventuellt kunna hitta en alternativ behandlingsmetod för en stor 

patientgrupp i samhället. Under arbetets gång gjorde författarna sitt bästa för att vara så 

objektiva som möjligt vid inkluderande och granskning av studier samt vid sammanställning 

av resultat för att undvika risk för bias. 
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4. Resultat 

4.1 Sammanfattning av inkluderade studier  

De fyra studier som inkluderades i litteraturstudien presenteras i tabell VI (37-40). Studiernas 

syfte var att undersöka effekten av styrketräning, i två studier (39, 40) även effekten av aerob 

träning, på bland annat oros- och ångestsymtom. Antal deltagare i de inkluderade studierna 

varierade mellan 27-48 personer. Ålder på deltagarna i studierna var mellan 18-65 år. I tre 

studier (37, 38, 40) var det både kvinnor och män som deltog och i en studie (39) var det bara 

kvinnor som deltog. I en studie (39) uppfyllde deltagarna diagnoskriterier för GAD och i en 

studie (40) hade deltagarna olika ångestdiagnoser med GAD som vanligaste primära eller 

sekundära diagnos. I en studie (37) uppfyllde deltagarna kriterier för analogue generalized 

anxiety disorder (AGAD) och i en studie (38) uppfyllde deltagarna inte kriterier för AGAD 

men skattade ökade orossymtom. Analoga studier innebär att deltagarna är liknande men inte 

identiska med den aktuella situationen (41). Interventionerna i studierna varierade mellan 4-8 

veckor. Intervention var i samtliga studier styrketräning men med olika typer av övningar, 

dosering, frekvens och duration (se tabell VI). I två studier undersöktes utöver styrketräning 

även aerob träning som intervention, dock aldrig kombinerat i samma grupp (39, 40). Fokus i 

den här litteraturstudien lades på styrketräning som intervention utifrån syfte och 

frågeställning. Styrketräning jämfördes med väntelista som kontrollgrupp i samtliga studier. I 

en av studierna presenterades dock bara mätvärden i en tabell med de olika tidpunkterna för 

mätning men det genomfördes ingen statistisk uträkning av mellangruppsskillnad specifikt 

för styrketräning jämfört med kontrollgrupp (39). Studien presenterade endast ett p-värde för 

skillnaden mellan mätvärdena för styrketräning och kontrollgrupp i vecka sex men inte 

jämfört med baslinjen (se tabell VI) (39). I tre studier (37-39) blev kontrollgrupperna 

erbjudna träning efter studiens slut, och i en studie (40) blev kontrollgruppen re-randomiserad 

till träningsgrupp under uppföljningsperioden. Det framgick inte i någon av studierna när 

erbjudandet om träning gavs till kontrollgrupperna.  

 

Studierna mätte flera olika utfall med flera olika mätinstrument, fokus i den här 

litteraturstudien lades på utfallsmåtten orossymtom mätt med Penn State Worry 

Questionnaire (PSWQ) samt ångestsymtom mätt med State-Trait Anxiety Inventory-Form Y2 

(STAI-Y2) eller Depression Anxiety Stress Scale-21 items (DASS-21 Anxiety). Tidpunkt för 

mätningar i studierna varierade men i samtliga studier mättes utfallen vid baslinjen, några 
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gånger under intervention samt efter intervention och en studie (40) hade även en 

uppföljningsperiod med mätningar.  

 

Tabell VI. Sammanfattning av inkluderade studier. 

Författare 
Titel 
År 
Land 
Studiedesign  

Antal deltagare 
Ålder 
Kön 
Diagnos  

Interventionsgr
upp  

Kontrollgrupp  Utfallsmått 
(mätinstrum
ent)  

Tidpunkter 
för 
mätning  

Resultat 
 

Författare: 
Gordon et al. 
(37) 
  
Titel: 
Resistance 
exercise training 
among young 
adult with 
analogue 
generalized 
anxiety disorder 
  
År: 
2020 
  
Land: 
Irland 
  
Studiedesign: 
RCT  

Antal deltagare: 
27 
  
Ålder: 
18-40 år 
  
Kön: 
Kvinnor och män 
  
Diagnos: 
AGAD 

Intervention: 
Övervakad ST 
(8 övningar) 
knäböj med 
skivstång, 
bänkpress med 
skivstång, 
marklyft med 
hexagonstång, 
sittande axellyft 
åt sidan med 
hantel, 
skivstångsrodd, 
utfallssteg med 
hantlar, sittande 
bicepscurls med 
hantlar, crunch 
  
Dosering: 
8-12 reps x 2 
sets 
  
Duration: 
25 min aktiv 
träning 
  
Frekvens: 
2 ggr/veckan i 8 
veckor  

Väntelista 
(erbjöds ST 
efter 8 veckors 
väntelista, 
oklart vid 
vilken tidpunkt 
de fick den 
informationen)  

Orossymtom 
(PSWQ) 
Ångestsymto
m 
(STAI-Y2)  

Baslinje 
Vecka 1 
Vecka 4 
Vecka 8  

Skillnad inom 
grupper: 
Mean(SD) 
baslinje- 
Vecka 8 
 
PSWQ 
IG: 
63.5(9.5)-
56.2(11.1) 
  
KG: 
61.2(8.3)-
62.3(8.9) 
 
STAI-Y2 
IG: 
51.5(10.7)-
40.4(10.2) 
  
KG: 
55.1(9.1)-
51.2(8.5) 
  
Skillnad mellan 
grupper: 
PSWQ 
IG: 
Orossymtom 
reducerades 
signifikant 
jämfört med KG 
p = <0.04 
  
STAI-Y2 
IG: 
Ångestsymtom 
reducerades 
signifikant 
jämfört med KG 
p = <0.001  
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Författare: 
Gordon et al. 
(38) 
 
Titel: 
Resistance 
exercise training 
for anxiety and 
worry 
symptoms 
among young 
adults: a 
randomized 
controlled trial 
 
År: 
2020 
 
Land: 
Irland 
 
Studiedesign: 
RCT  

Antal deltagare: 
28 
 
Ålder: 
18-40 år 
 
Kön: 
Kvinnor och män 
 
Diagnos: 
Skattade ökade 
orossymtom men 
uppfyllde inte 
kriterier för 
AGAD  

Intervention: 
Övervakad ST 
(8 övningar) 
knäböj med 
skivstång, 
bänkpress med 
skivstång, 
marklyft med 
hexagonstång, 
sittande axellyft 
åt sidan med 
hantel, 
skivstångsrodd, 
utfallssteg med 
hantlar, sittande 
bicepscurls med 
hantlar, crunch 
  
Dosering: 
8-12 reps x 2 
sets 
  
Duration: 
25 min aktiv 
träning 
  
Frekvens: 
2 ggr/veckan i 8 
veckor  

Väntelista 
(erbjöds ST 
efter 8 veckors 
väntelista, 
oklart vid 
vilken tidpunkt 
de fick den 
informationen)  

Orossymtom 
(PSWQ) 
Ångestsymto
m 
(STAI-Y2)  

Baslinje 
Vecka 1 
Vecka 4 
Vecka 8  

Skillnad inom 
grupper: 
Mean(SD) 
baslinje- 
Vecka 8 
 
PSWQ 
IG: 
47.8(11.0)-
44.4(11.8) 
  
KG: 
47.3(11.3)-
41.4(16.0) 
 
STAI-Y2 
IG: 
39.9(7.9)-
31.8(8.0) 
  
KG: 
36.7(9.1)-
36.0(9.5) 
  
Skillnad mellan 
grupper: 
PSWQ 
IG: 
Orossymtom 
reducerades inte 
signifikant 
jämfört med KG 
p = >0.51 
  
STAI-Y2 
IG: 
Ångestsymtom 
reducerades 
signifikant 
jämfört med KG 
p = <0.001  

Författare: 
Herring et al. 
(39) 
 
Titel: 
Feasibility of 
exercise training 
for the short-
term treatment 
of generalized 
anxiety 
disorder: a 

Antal deltagare: 
30 
 
Ålder: 
18-39 år 
 
Kön: 
Kvinnor 
 
Diagnos: 
GAD  

Intervention: 
Övervakad ST 
(3 övningar) 
benpress, 
bencurl, 
knäextension 
  
(AT: 
Kontinuerlig 
cykling) 
  
Dosering: 

Väntelista 
(erbjöds ST 
efter 8 veckors 
väntelista, 
oklart vid 
vilken tidpunkt 
de fick den 
informationen)  

Orossymtom 
(PSWQ)  

Baslinje 
Vecka 2 
Vecka 4 
Vecka 6  

Skillnad inom 
grupper: 
Mean(SD) 
baslinje- 
Vecka 6 
Hedges’d (d) 
 
PSWQ 
IG ST: 
63.80(9.78)-
61.10(10.01) 
(d = 0.45 95% 
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randomized 
controlled trial 
 
År: 
2011 
 
Land: 
USA 
 
Studiedesign: 
RCT  

ST 
10 reps x 7 sets 
  
Duration: 
16 min aktiv 
träning 
  
Frekvens: 
2 ggr/veckan i 6 
veckor  

CI {-0.45- 
1.33})   
 
KG: 
64.30(7.01)-
65.50(7.62) 
  
Skillnad mellan 
grupper: 
Skillnad i 
medelvärde vid 
vecka 6 
 
PSWQ 
IG ST: 
Ej signifikant 
skillnad i 
orossymtom 
jämfört med KG 
p = 0.28 

Författare: 
LeBouthillier et 
al. (40) 
 
Titel: 
The efficacy of 
aerobic exercise 
and resistance 
training as 
transdiagnostic 
interventions for 
anxiety-related 
disorders and 
constructs: A 
randomized 
controlled trial 
 
År: 
2017 
 
Land: 
Kanada 
 
Studiedesign: 
RCT  

Antal 
deltagare: 
48 
 
Ålder: 
18-65 år 
 
Kön: 
Kvinnor och män 
 
Diagnos: 
Olika 
ångestdiagnoser 
(GAD och social 
ångest vanligast 
som primär eller 
sekundär diagnos)  

Intervention: 
Övervakad ST 
(7 övningar) 
benpress, 
bröstpress i 
maskin, bencurl i 
maskin, 
enarmsrodd med 
hantel, axelpress 
i maskin, 
tricepspress i 
maskin, 
bicepscurls i 
maskin 
  
(AT: 
Spinning) 
  
Dosering: 
10-12 reps x 2-3 
sets 
  
Duration: 
(AT: 
40 min) 
  
Frekvens: 
3 ggr/veckan i 4 
veckor  

Väntelista (re-
randomiserade 
till träning vid 
en vecka efter 
intervention)  

Ångestsymto
m (DASS-21 
Anxiety)  

Före 
intervention 
Varje vecka 
+ 1 vecka 
och 1 
månad efter 
intervention  

Skillnad inom 
grupper: 
Redovisas inte 
  
Skillnad mellan 
grupper: 
Cohen’s d (d) 
Före-efter 
intervention 
 
DASS-21 
Anxiety 
IG ST: 
Ångestsymtom 
reducerades inte 
signifikant 
jämfört med KG 
(d = -0.52 95% 
CI {-1.29, 
0.28})  

ST = Styrketräning, AT = Aerob träning, IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp,  

SD (standard deviation) = Standardavvikelse, ggr = Gånger, min = Minuter. 
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4.2 Kvalitetsbedömning enligt PEDro 

Två av de inkluderade studierna (37, 38) graderades med 5 av 10 poäng, en studie (39) med 6 

av 10 poäng och en studie (40) med 4 av 10 poäng enligt PEDro scale (se tabell VII). De 

inkluderade studierna omfattar därmed tre studier (37, 38, 40) med okej kvalitet och en studie 

(39) med bra kvalitet enligt PEDro scale. Ingen av studierna uppfyllde kriterium tre eftersom 

det inte framgick om personen som avgjorde om en deltagare var behörig att ingå i studien, 

var medveten om vilken grupp deltagaren skulle hamna i eller inte. Eftersom interventionerna 

i samtliga studier var träning kunde varken deltagare eller behandlare blindas och därmed 

uppfyllde ingen av studierna kriterierna fem och sex. Samtliga studier uppfyllde kriterium 

fyra i och med att deltagarna randomiserades till grupper och att grupperna var likartade vid 

baslinje. Alla inkluderade studier uppfyllde även kriterierna tio och elva eftersom de använde 

statistisk jämförelse för mellangruppsskillnader samt presenterade mått för behandlingseffekt 

och variabilitet. 

 

Tabell VII. Kvalitetsbedömning av inkluderade studier enligt PEDro scale. 

Artikel  (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totalpoäng 

Gordon et 
al. (37)  

x x  x     x x x 5/10 (okej) 

Gordon et 
al. (38)  

x x  x     x x x 5/10 (okej) 

Herring et 
al. (39)  

 x  x   x x  x x 6/10 (bra) 

LeBouthilli
er et al. (40)  

 x  x      x x 4/10 (okej) 

(1) = Räknas inte med i totalpoängen 

x = Uppfyller kravet 

Totalpoäng = 0-3p dålig (poor), 4-5p okej (fair), 6-8p bra (good), 9-10p utmärkt (excellent). 

4.3 Effekter av styrketräning på oros- och ångestsymtom 

De inkluderade studierna hade styrketräning som intervention. I en av studierna av Gordon et 

al. (37) reducerades oros- och ångestsymtom signifikant efter intervention jämfört med 

kontrollgrupp. I den andra studien av Gordon et al. (38) reducerades även ångestsymtom 

signifikant efter intervention jämfört med kontrollgrupp, men orossymtom reducerades inte 

signifikant. Interventionerna i båda studierna av Gordon et al. (37, 38) var övervakad 
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styrketräning två gånger i veckan i åtta veckor där träningspassen bestod av åtta olika 

styrkeövningar för både övre och nedre extremitet (se tabell VI). I den ena studien (37) 

uppfyllde deltagarna kriterier för AGAD och i den andra studien (38) skattade deltagarna 

ökade orossymtom men uppfyllde inte kriterier för AGAD. I studien av Herring et al. (39) 

sågs en minskning av orossymtom i interventionsgruppen efter intervention men ingen 

signifikant mellangruppsskillnad vid jämförelse av mätvärdena i vecka sex 

(mellangruppsskillnad avseende förändring från baslinjen rapporteras inte). Interventionen i 

den studien var övervakad styrketräning två gånger i veckan i sex veckor där träningspassen 

bestod av tre olika styrkeövningar för nedre extremitet (se tabell VI) (39). I studien av 

LeBouthillier et al. (40) reducerades inte ångestsymtom signifikant jämfört med 

kontrollgrupp. Interventionen i den studien var övervakad styrketräning tre gånger i veckan i 

fyra veckor där träningspassen bestod av sju olika styrkeövningar för både övre och nedre 

extremitet (se tabell VI) (40). I tre av studierna varierade doseringen av styrkeövningarna från 

8-12 reps och 2-3 sets (37, 38, 40). I studien av Herring et al. (39) var doseringen av 

styrkeövningarna 10 reps x 7 sets. 

4.4 Den sammanvägda tillförlitligheten enligt GRADEstud 

Efter kvalitetsbedömning med PEDro scale var det tre studier (37, 38, 40) med “okej” kvalitet 

och en studie (39) med “bra” kvalitet. Eftersom studien av Herring et al. (39) inte 

presenterade någon statistisk uträkning av mellangruppsskillnad från baslinje till efter 

intervention, specifikt för styrketräning jämfört med kontrollgrupp, uteslöts den studien i det 

sammanvägda resultatet. På grund av brist på studier användes resterande tre inkluderade 

studier (37, 38, 40), trots “okej” kvalitet, för bedömning med GRADEstud. Inför bedömning 

skulle studiernas resultat till en början antas ha hög tillförlitlighet (se bilaga 2). Eftersom två 

av tre studier (37, 38) visade på signifikant reducering av ångestsymtom efter intervention 

och en av tre studier (37) visade på signifikant reducering av orossymtom sänktes 

tillförlitligheten ett steg på grund av bristande samstämmighet i studierna. Tillförlitligheten 

sänktes ytterligare ett steg i bristande samstämmighet eftersom populationerna bedömdes 

vara för olika. Samtliga studier hade få deltagare och presenterade inga poweranalyser vilket 

resulterade i att tillförlitligheten sänktes ett steg till. Studiernas interventionsgrupper och 

kontrollgrupper bedömdes kunna utformas på samma sätt i Sverige och vara jämförbara med 

svenska förhållanden. Därmed sänktes tillförlitligheten inte något gällande bristande 

överförbarhet/relevans.  
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Tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet för styrketräning som behandling för att 

minska oros- och ångestsymtom hos vuxna med GAD bedömdes som “mycket låg +” enligt 

GRADEstud (se bilaga 2).  

5. Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka och sammanställa det vetenskapliga 

underlaget för styrketräning som behandling för att minska oros- och ångestsymtom hos 

vuxna med GAD. Med tanke på att endast fyra studier kunde inkluderas är det tydligt att det 

finns brist på studier som undersöker detta. Träningsupplägg i de inkluderade studierna 

varierade från 2-3 träningspass i veckan i 4-8 veckor (se tabell VI). Tre av fyra studier (37, 

38, 40) bedömdes ha “okej” kvalitet och en studie (39) bedömdes ha “bra” kvalitet (se tabell 

VII). Av de tre studier (37, 38, 40) som använde ångestsymtom som utfallsmått presenterade 

två av tre studier (37, 38) signifikant mellangruppsskillnad och en studie (40) ingen 

signifikant mellangruppsskillnad i reducering av ångestsymtom. Av de tre studier (37-39) 

som använde orossymtom som utfallsmått presenterade en studie (37) signifikant 

mellangruppsskillnad och två studier (38, 39) ingen signifikant mellangruppsskillnad i 

reducering av orossymtom, en av dessa studier (39) presenterade dock bara 

mellangruppsskillnad mellan mätvärdena i vecka 6. Trots bristande samstämmighet kring 

signifikant mellangruppsskillnad visade tre av fyra studier reducering av oros- och/eller 

ångestsymtom inom grupp i interventionsgrupperna från baslinje till efter intervention (37-

39). Detta gick inte att se i den fjärde studien eftersom det inte presenterades någon 

inomgruppsskillnad specifikt för oros- eller ångestsymtom (40).  

 

Den sammanvägda tillförlitligheten av resultatet enligt GRADEstud blev mycket låg på 

grund av bristande samstämmighet och precision.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från denna litteraturstudie visar att det vetenskapliga underlaget för styrketräning 

som behandling för personer med GAD är för begränsat för att kunna dra några starka 

slutsatser. Två av fyra inkluderade studier (37, 38) är skrivna av samma författare vilket även 
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det kan anses begränsa det vetenskapliga underlaget. I de tre studier (37-39) som använde 

PSWQ som mätinstrument för utfallsmåttet orossymtom presenterade endast en (37) av dessa 

tre en signifikant reducering av orossymtom efter intervention jämfört med kontrollgrupp, 

men alla tre presenterade en reducering av orossymtom inom interventionsgruppen. Det kan 

tyda på att styrketräning skulle kunna ha en viss positiv effekt på orossymtom. Av de tre 

studier (37, 38, 40) som hade ångestsymtom som utfallsmått var det två (37, 38) som använde 

mätinstrumentet STAI-Y2 och en (40) som använde DASS-21 Anxiety. Av de studier (37, 

38) som använde STAI-Y2 presenterade båda signifikant reducering av ångestsymtom efter 

intervention och i studien (40) som använde DASS-21 Anxiety presenterades ingen 

signifikant reducering av ångestsymtom. I en av de fyra studierna (40) presenterades inte 

någon inomgruppsskillnad från baslinje till efter intervention, vilket författarna såg som en 

svaghet i och med att förändring inom de olika grupperna då inte går att se.  

 

Trots att starka slutsatser utifrån litteraturstudiens resultat inte går att dra visade alla 

inkluderade studier på reducering av oros- och ångestsymtom, som båda är kännetecknande 

symtom för GAD, vilket kan indikera på att styrketräning skulle kunna vara en alternativ 

behandlingsmetod för dessa patienter. Att styrketräning skulle kunna ha en positiv effekt på 

ångestsymtom stämmer överens med tidigare resultat från en metaanalys från 2017 (31) samt 

en översiktsartikel från 2014 (42). I metaanalysen från 2017 (31) är artiklar med flera olika 

typer av deltagare granskade, allt från friska personer till personer med ökad ångest eller 

någon ångestdiagnos. Det gör såklart att resultatet inte är direkt jämförbart med denna 

litteraturstudies resultat, men i och med liknande intervention och till viss del samma 

utfallsmått kunde författarna ändå resonera kring detta vid jämförelse med tidigare forskning. 

I en RCT-studie från 2022 (43) presenteras att en intervention med både konditions- och 

styrketräning var en effektiv behandling för personer med olika ångestdiagnoser, vilket även 

det kan ses som underlag för fortsatt forskning men med fördel med mer specificering 

gällande träningsform och ångestdiagnos. I en systematisk översikt från 2018 (23) tas det 

även där upp att framtida forskning bör fokusera på användandet av träning som behandling 

för specifika ångestdiagnoser. Denna litteraturstudies brist på artiklar tyder på att mer 

forskning om styrketräning som behandling specifikt för diagnosen GAD behövs för att 

kunna avgöra hur tillförlitlig behandlingsmetoden kan vara i det kliniska arbetet med dessa 

patienter. I metaanalysen från 2017 (31) presenteras att styrketräning skulle kunna vara en 

träningsform som behandling men att vidare forskning behövs för att jämföra styrketräning 

med andra empiriska behandlingsmetoder och aerob träning.  
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I en av de fyra studierna hade deltagarna flera olika ångestdiagnoser, dock primärt GAD eller 

social fobi som primär eller sekundär diagnos (40). I två av fyra studier (37, 38) 

klassificerades deltagarna som AGAD eller inte AGAD. Författarna tolkade det som att 

AGAD är jämförbart med GAD enligt ett gränsvärde på skalorna som använts i studierna 

men eftersom klassificering inte skett på det sedvanliga vis som används för att diagnostisera 

GAD benämns det som AGAD. I den studien (38) där deltagarna inte uppfyllde kriterier för 

AGAD skattade de ökad ångest och oro på STAI-Y2 och PSWQ. Skillnaden på deltagare i 

studierna är en svaghet som påverkar litteraturstudiens resultat och det blir svårt att dra 

slutsatser om behandlingens effekt för personer med just GAD. 

 

Samtliga inkluderade studiers kontrollgrupper var väntelista. Alla deltagare i 

kontrollgrupperna blev erbjudna träning efter intervention men det framgår inte i någon av 

studierna när deltagarna fick den informationen, vilket kan ha påverkat kontrollgruppernas 

resultat. Om deltagarna i kontrollgrupperna visste om att de väntade på att få träning som 

behandling bedömde författarna att detta skulle kunna skapa en lugnande effekt som skulle 

kunna påverka utfallsmåtten. Om deltagarna däremot inte visste vad väntelistan var till och 

hade fått informationen om träning efter intervention skulle kontrollgruppernas resultat blivit 

mer trovärdiga enligt författarna. Otydligheten kring detta blir ytterligare en svaghet i 

litteraturstudiens resultat. Samtliga studiers kontrollgrupper och interventionsgrupper fick 

fortsätta med sin vanliga behandling, exempelvis medicin och/eller terapi, vilket gör det svårt 

att avgöra den faktiska effekten av styrketräning som behandling. Detta innebär att det inte 

heller går att dra någon slutsats om styrketräning som behandling jämfört med annan 

behandlingsmetod för personer med GAD. I en systematisk översikt från 2014 (44) 

presenteras att träning, främst aerob träning undersökt, verkar vara en effektiv 

behandlingsmetod för personer med ångestdiagnoser men att den är mindre effektiv jämfört 

med antidepressiva läkemedel. Framtida forskning skulle därför kunna fokusera på att 

jämföra specifikt styrketräning med annan behandlingsmetod. Detta bör såklart utföras med 

etiskt godkännande i och med att det vetenskapliga underlaget för behandlingseffekten av 

styrketräning är begränsat. Författarna anser att nyttan med den här typen av studier 

överväger de potentiella riskerna.   

 

Deltagarantalet i de inkluderade studierna var lågt vilket ytterligare försvagar resultatet i 

litteraturstudien. Studier med större population behövs för att kunna dra några starka 
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slutsatser som även nämnts tidigare i översiktsartiklar (45, 46). Interventionerna i de fyra 

studierna var relativt korta och varierade något i antal övningar (se tabell VI). Dosering och 

frekvens i studierna bedömdes som hyfsat lika men trots det gör de få antal studier det inte 

möjligt att kunna dra slutsatser kring mest effektiva dosering av interventionen, vilket även 

nämnts i tidigare artiklar (31, 45).  

 

Granskning med PEDro resulterade i okej eller bra kvalitet och den sammanvägda 

tillförlitligheten av resultatet enligt GRADEstud blev mycket låg. Studiernas kvalitet sänktes 

främst på grund av att det inte framgick om uppdelning i grupper var dold, om bedömning av 

utfallsmåtten var blindat samt att varken deltagare eller undersökare var blindade för 

intervention eftersom interventionen var träning. På grund av detta kan risk för bias inte helt 

uteslutas trots att författarna till varje studie presenterade att de inte haft någon 

intressekonflikt. Författarna anser att det behövs fler studier med högre kvalitet för att få ett 

tillförlitligt resultat om behandlingsmetoden, som även nämnts tidigare i en systematisk 

översikt om träning som behandling för ångestsymtom (47).  

5.3 Metoddiskussion 

Eftersom syftet med litteraturstudien var att undersöka det befintliga vetenskapliga underlaget 

för styrketräning som behandling för att minska oros- och ångestsymtom hos personer med 

GAD, bedömdes en litteraturstudie som den rimliga studiedesignen. Författarna använde sig 

av PICO samt inklusions- och exklusionskriterier för att inkludera relevanta artiklar. En 

styrka med litteraturstudien är att artikelsökningar genomfördes i fyra olika databaser samt i 

två olika processer med flera olika filter och sökord för att inte missa några relevanta studier. 

En till styrka med litteraturstudien är det användes ett specifikt PICO gällande population, 

intervention och comparison samt tydligt avgränsade inklusions- och exklusionskriterier. På 

grund av brist på studier behövde författarna inkludera en studie (38) där population inte 

stämde helt överens med PICO, vilket kan ses som en svaghet, men bedömdes i samråd med 

handledare ändå relevant att inkludera. Något som inte framgår i PICO (se tabell I) är att 

författarna bedömde AGAD som jämförbart med population i PICO, vilket är en brist med 

metoden. De inkluderade studierna använde sig av olika mätinstrument för olika utfallsmått 

vilket också kan ses som en svaghet som hade kunnat undvikas genom att vara mer specifik 

med vilket mätinstrument som skulle användas gällande outcome i PICO. En hypotes inför 

arbetet var dock att outcome behövde hållas brett på grund av författarnas uppfattning om att 
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flera olika mätinstrument brukar användas för utfallsmåtten som skulle undersökas. 

Ytterligare en svaghet med litteraturstudien är att den innehåller väldigt få artiklar vilket gör 

att resultatet inte baserats på något stort vetenskapligt underlag.  

 

I två av fyra studier (37, 38) klassificerades deltagarna som AGAD eller inte AGAD enligt ett 

gränsvärde på skalorna som använts i studierna. Författarna bedömde att studierna kunde 

inkluderas och att deltagarna var jämförbara med population i PICO eftersom skalorna som 

använts i studierna är valida skalor för GAD (48, 49). Att inkludera studier med deltagare 

som har AGAD kan ses som en svaghet och för att kunna dra starka slutsatser om 

behandlingsmetoden anser författarna att det skulle vara fördelaktigt med studier som 

genomförts på deltagare som blivit diagnostiserade med GAD. Studien (38) där deltagarna 

inte uppfyllde kriterier för AGAD inkluderades på grund av brist på studier och eftersom den 

använde sig av rätt utfallsmått och intervention enligt PICO samt att deltagarna skattade ökad 

ångest och oro. Ännu en svaghet med litteraturstudien är att en av de inkluderade studierna 

(39) inte kunde användas i det sammanvägda resultatet, eftersom det i studien inte 

presenterades någon statistisk uträkning för mellangruppsskillnad specifikt för styrketräning 

jämfört med kontrollgrupp från baslinje till vecka sex. Författarna valde dock att inkludera 

studien ändå, eftersom studiens intervention och resultat ansågs vara relevant för 

litteraturstudiens diskussion.  

   

Granskning av de inkluderade studierna med hjälp av PEDro scale genomfördes av 

författarna tillsammans för att undvika risk för bias i bedömningen. Alla inkluderade studiers 

kvalitet efter bedömning med PEDro scale var egentligen för låg för att inkluderas i en 

sammanvägd tillförlitlighet av resultat enligt GRADEstud. Trots att det ansågs som en 

svaghet genomfördes bedömning med GRADEstud ändå i brist på andra studier. Den 

sammanvägda tillförlitligheten av resultatet genomfördes med hjälp av GRADEstud av 

författarna tillsammans. En svaghet som kan påverka resultatet kan vara författarnas bristande 

erfarenhet av bedömning med GRADEstud.   

5.4 Klinisk tillämpning 

På grund av bristen på evidens kan man som fysioterapeut ännu inte vara säker på vilken 

effekt styrketräning har på oro och ångest. I och med att aerob träning har väldokumenterade 

effekter på ångest (31) är det i dagsläget därför bäst att förespråka konditionsträning om man 
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vill ha effekt på dessa symtom. Eftersom styrketräning dock kan vara en behandling med få 

risker (31) samt kan ha andra positiva hälsoeffekter hos personer med GAD, bland annat 

minskade känslor av spänning kopplat till ångest (50), förbättrade dimensioner av livskvalitet 

(51) och förbättrad sömn (52), anser författarna att denna träningsform ändå kan 

rekommenderas till patientgruppen. Interventionerna i de inkluderade studierna skulle enligt 

författarna kunna genomföras på samma sätt med patienter i Sverige och resultatet anses 

därför vara överförbart på svenska förhållanden. Om mer forskning om styrketräning som 

behandlingsmetod för personer med GAD skulle visa starka och tillförlitliga resultat på att 

det är en effektiv behandlingsmetod, samt om patienter långsiktigt skulle kunna genomföra 

behandlingsmetoden självständigt, anser författarna att det skulle kunna vara en 

kostnadseffektiv behandling för hälso- och sjukvården och samhället. Som nämnt i 

litteraturstudiens bakgrund kan detta vara en potentiellt ökande patientgrupp i samhället. 

Författarna anser att det skulle kunna vara positivt både på individ- och samhällsnivå om det 

skulle finnas fler behandlingsmetoder att erbjuda dessa patienter. 

6. Konklusion 

På grund av det låga antalet studier, dess låga kvalitet och brist på signifikanta resultat kan 

författarna inte dra några tydliga slutsatser. Studiernas enskilda kvalitet enligt PEDro scale 

var okej eller bra och den sammanvägda tillförlitligheten med GRADEstud resulterade i 

mycket låg. I samtliga studier presenterades dock en reducering av oros- och/eller 

ångestsymtom från baslinje till efter intervention i interventionsgrupperna, vilket skulle 

kunna tyda på att styrketräning kan vara en potentiell behandling för att minska oros- och 

ångestsymtom hos personer med GAD.  

 

Bristen på studier och denna litteraturstudies resultat i kombination med att styrketräning kan 

ha flera andra positiva hälsoeffekter talar för att mer forskning för att kunna utvärdera 

effekten av styrketräning för just den här patientgruppen kan ha stor nytta. 
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