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Sammanfattning 

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress ökar i samhället och är en vanlig orsak till sjukskrivning. 

Fler kvinnor än män rapporterar besvär med stress som resulterar i sjukskrivning. Utsatta 

yrkesgrupper är yrkesverksamma inom socialt arbete, förskola och skola, hälso- och sjukvård 

samt träindustriarbete. Signaler arbetsgivaren bör vara uppmärksam på hos personalen är 

omfattande övertid, högt arbetstempo under lång tid och brist på återhämtning.  

Syfte: Att undersöka om fysisk aktivitet kan minska arbetsrelaterad stress. 

Metod: Litteraturstudie med systematisk litteratursökning som utfördes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycInfo. Totalt inkluderades nio randomiserade kontrollerade studier 

efter utförd kvalitetsgranskning.  

Resultat: Totalt ingick 1171 deltagare. Yoga har visat signifikant minskad upplevelse av 

stress, en minskning som har ökat med ökad mängd yoga. Träningspass under arbetstid har 

visat minskad upplevelse av stress signifikant i en studie men visade ingen effekt i en annan 

studie. Även mängden fysisk aktivitet under träningspasset påverkade hur mycket upplevelsen 

av stress minskade. Metoder för att förändra beteendet och därmed öka den fysiska aktiviteten 

minskade inte upplevelsen av stress signifikant. Vistelse på hälsohem med fysisk aktivitet 

som en del av en beteendeförändringsmetod minskade inte upplevelsen av stress signifikant.  

Slutsats: Fysisk aktivitet visade en positiv effekt på upplevelsen av arbetsrelaterad stress. 

Speciellt yoga visade goda resultat. Träningspass kan ha effekt, men här behövs mer 

forskning för att utreda vilken typ av träning som minskar arbetsrelaterad stress. Att arbeta 

med beteendeförändring för att öka den fysiska aktiviteten visade ingen effekt på 

arbetsrelaterad stress.   

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, beteendeförändringsmetoder, fysisk aktivitet, träningspass, 

yoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Background: Work related stress disorders have increased and are a common cause for sick 

leave. More women than men report stress related issues resulting in sick leave. The groups of 

workers most vulnerable to work related stress are those active within social work, preschools 

and schools, healthcare and those in the timber industry. Employers should be watchful for 

warning signs among employees, such as large amounts of overtime, a fast working pace over 

long periods and the lack of recuperation.  

Aim: To investigate if physical activity can reduce self-experienced work related stress. 

Method: Literature study with a systematic search of the literature in the CINAHL, PubMed 

and PsycInfo databases. A quality review of the relevant literature identified a total of nine 

randomized controlled studies to be included. 

Result: The study included a total of 1171 participant. Yoga has shown to significantly 

reduce the experience of stress and the reduction increased with an increased amount of yoga. 

Workout led by an instructor during working hours has shown a reduced experience of stress 

in one study but had no effect in another study. The workout duration time also impacted on 

how much the experience of stress decreased. To alter behavioral attitudes for increasing 

physical activity and thereby reduce the experience of stress has not shown any positive 

significant results. To spend time in a health spa to alter behavioral attitudes has shown a 

significant reduction of the experience of stress. 

Conclusion: Physical activity has a positive effect on the experience of work related stress. 

Yoga especially showed positive results. Workout may have a positive effect, but more 

research is required. To alter behavioral attitudes for increasing physical activity has not 

shown to benefitial for work related stress.   

Keywords: behavior, physical activity, workout, work related stress, yoga. 
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1. Bakgrund 

1.1 Stress 
Stress är kroppens biologiska och psykologiska reaktion som svar på något som för individen 

upplevs hotfullt eller krävande. Stress behöver inte vara skadligt, men när individen upplever 

en minskad möjlighet att påverka sin situation kan kroppens försvarsmekanismer göra att 

individen blir sjuk (Theorell, 2012). Långvarig eller kronisk stress kan öka risken för högt 

blodtryck som kan leda till hjärt- och kärlsjukdom. Stress kan även medföra att vi motionerar 

mindre, får en minskad muskelmassa, äter sämre, får en sämre sömn och minskad 

återhämtning för kroppen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  

 

1.2 Arbetsrelaterad stress 
Det är fler kvinnor än män som rapporterar besvär med arbetsrelaterad stress vilket även 

gäller sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress. Vanligen beror stressen på hög 

arbetsbelastning, konflikter under arbetstid, att individen ställer höga krav på sig själv och 

tänker på arbetet även under fritiden. Individer reagerar olika på de krav som ställs inom 

yrket. De som har en stor hängivenhet för sitt yrke upplever ofta en högre grad av stress 

(Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund & Hensing, 2009).  

 

Det finns signaler på hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress som arbetsgivaren bör 

vara uppmärksam på. Signalerna kan vara omfattande övertid, högt arbetstempo under lång 

tid, brist på återhämtning (raster, ledigheter), försämrat arbetsresultat, hög 

personalomsättning, arbetsskador och sjukfrånvaro samt stressrelaterade resultat från 

medarbetarenkäter. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan signalerna tidigt 

uppmärksammas och åtgärdas (Arbetsmiljöverket, u.å.). Enligt Arbetsmiljöverkets 

Författningssamling [AFS] 2015:4 §9 skall arbetsgivaren tillse att arbetsuppgifter och 

befogenheter inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och resurserna bör därför 

anpassas till kraven i arbetet. 

 

Enligt AFA Försäkrings Arbetsskaderapport (2016) är långa sjukskrivningar orsakade av 

psykiska diagnoser vanligast i åldersgruppen 36–45 år och drabbar främst yrkesverksamma 

inom socialt arbete, förskollärare och fritidspedagoger, yrken inom hälso- och sjukvården, 

träindustriarbetare och lärare. I Arbetsskaderapporten ingår reaktion på svår stress i psykiska 

diagnoser och är den diagnos som ökar mest. Kvinnor har tre gånger så stor risk att drabbas av 

långvarig sjukskrivning på grund av psykiska besvär jämfört med män. Bland män som 

arbetar inom kommun och landsting är långvarig sjukskrivning orsakat av psykiska besvär 

den vanligaste diagnosen (AFA Försäkring, 2016). Enligt Försäkringskassan (2016) har 

psykiatriska diagnoser ökat med 59% mellan åren 2010 och 2015. Av ökningen består 66% av 

anpassningsstörningar och stressreaktioner vilket är ett samlingsnamn på psykiatriska 

diagnoser som orsakas av yttre händelser. Det kan vara förändrade livsomständigheter, 

utmattningssyndrom eller en akut stressreaktion efter traumatiska livshändelser (ibid). Stress 

är även en betydande orsak till arbetsplatsolyckor (Stenberg, 2016). Gynnsamt för en snabb 
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återgång till arbetet efter psykiska diagnoser är ett gott organisationsklimat och en hög 

kontroll på arbetet (Holmgren, Löve, Mårdby & Hensing, 2014).  

  

1.3 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan förbättra hjärtlungfunktionen, stärka immunsystemet, minska upplevelsen 

av stress och depression (Yuan et al., 2009) samt öka den kognitiva förmågan (Ratey & 

Loehr, 2011). Fysisk aktivitet kan även resultera i ett positivt humör och viljan att ändra sitt 

beteende gällande fysisk aktivitet (Edmunds, Stephenson & Clow, 2011). Det kan medföra 

förbättrad fysisk hälsa (Edmunds et al., 2011; Tveito & Eriksen, 2009) såsom viktnedgång, 

sänkt blodtryck och kolesterol, förbättrad sömn samt minskad led- och muskelsmärta 

(Edmunds et al., 2011). Efter fysisk aktivitet kan stresshanteringsförmågan förbättras (Tveito 

& Eriksen, 2009), arbetsglädjen öka (Thøgersen-Ntoumani et al., 2015) och produktiviteten 

på arbetet kan förbättras (McEachan et al., 2011). Trots alla kända fördelar med motion så 

motionerar många för lite på grund av brist på tid, energi och plats (Yuan et al., 2009). 

Otillräcklig fysisk aktivitet kan istället öka upplevelsen av stress vilket i sin tur hindrar fysisk 

aktivitet och stressnivån ökar ytterligare (Barrington, Ceballos, Bishop, McGregor & 

Beresford, 2012). 

 

World Health Organisation [WHO] (u.å.), Folkhälsomyndigheten (u.å.) och Livsmedelsverket 

(u.å.) rekommenderar vuxna minst 150 minuter lågintensiv fysisk aktivitet eller 75 minuter 

högintensiv aktivitet varje vecka för att bibehålla en god hälsa. För att förbättra hälsan 

behöver fysiska aktiviteten fördubblas (300 minuter lågintensiv fysisk aktivitet eller 150 

minuter högintensiv fysisk aktivitet) (WHO, u.å.). Om stillasittande byts ut mot lågintensiv 

fysisk aktivitet under 30 minuter varje dag kan mortaliteteten minska med 11% och hjärt- och 

kärlsjukdom minska med 24% (Dohrn, Kwak, Oja, Sjöström & Hagströmer, 2018).  

 

2. Problemformulering 
De senaste åren har antalet sjukskrivningar på grund av stressreaktioner ökat vilket innebär 

kostnader för individen, företaget och samhället. För individen kan arbetsrelaterad stress leda 

till nedsatt hälsa och sjukskrivning vilket även påverkar familj, kollegor och arbetsgivare. 

Fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter hos individen, men brist på tid och energi gör att 

individen inte motionerar tillräckligt. Arbetsrelaterad stress ökar i samhället och arbetsgivaren 

har ansvar för sina medarbetares arbetssituation och hälsa vilket tydliggörs i AFS 2015:4. 

Arbetsrelaterad stress bör uppmärksammas på en organisatorisk nivå så 

Företagssjuksköterskan och Företagshälsovården kan bedriva ett preventivt arbete för att 

bibehålla anställdas hälsa och förhindra arbetsplatsolyckor. I litteraturstudien sammanställs 

aktuell forskning rörande arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet för att klargöra vilka 

interventioner som kan ha effekt på arbetsrelaterad stress och användas i 

Företagshälsovårdens preventiva arbete. 

 

3. Syfte 
Syftet var att undersöka om fysisk aktivitet kan minska arbetsrelaterad stress. 
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4. Metod 

4.1 Design 
En systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade studier med deskriptiv design 

valdes för att sammanställa aktuell forskning inom området. Till grund för strukturen på 

arbetet användes ett flödesschema för litteraturstudier från Polit och Beck (2017) enligt Figur 

1.  

 

 

           Figur 1. Flödesschema för litteraturstudier. Fritt översatt från Polit och Beck (2017). 

4.2 Sökstrategi 
Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. De meningsbärande 

orden som urskildes från syftet var: fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress. De 

meningsbärande orden översattes till engelska och identifierades sedan i databasens 

ämnesord. Ämnesorden som användes under litteratursökningen var: exercise, physical 

activity, stress och stress, occupational. Det fanns inget passande ämnesord för arbetsrelaterad 

därför användes ordet work med trunkering för att få med alla ord som innehöll work. För att 

kombinera sökorden användes booleska operatorn OR för att bilda ett sökblock. Slutligen 

kombinerades alla sökorden med booleska operatorn AND. Sökblocken har sammanställts i 

Tabell 1. Begränsningar som användes i alla databaserna var studier skrivna på engelska, 

publicerade mellan åren 2008–2018, randomiserade kontrollerade studier och omfattade 

vuxna personer (över 18 år). I Cinahl och PsycINFO gjordes även begränsningen peer-

reviewed (vetenskapligt granskade). Litteratursökningen är dokumenterad och redovisas i en 

sökmatris, se Bilaga 1.  

 

Formulera och förfina 
studiens syfte

Utforma en sökstrategi, 
välj databaser och 
identifiera sökord

Sök, identifiera och hämta 
primärkällor, dokumentera 

hela sökresultatet

Identifiera de relevanta 
studierna och förkasta de 

olämpliga studierna

Läs igenom materialet och 
identifiera nya studier 

genom att läsa 
referenslistor, gå tillbaka 

till punkt 3.

Sammanfatta 
informationen från 

studierna

Kvalitetsgranska studierna
Analysera och bearbeta 

resultatet
Kritiskt sammanställa 

resultatet
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Tabell 1 Redovisning av sökorden i block 

Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Exercise Work* Stress 

Physical Activity  Stress, occupational 

 

4.3 Urval 
Inklusionskriterierna var randomiserade kontrollerade studier som undersökte om fysisk 

aktivitet påverkade arbetsrelaterad stress hos personer över 18 år. Exklusionskriterier var 

reviewstudier och pilotstudier som inte var randomiserade kontrollerade studier. 

   

Urvalet av de identifierade studierna utfördes stegvis. I första urvalet lästes 226 titlar. Därefter 

lästes abstract på de titlar som sparats. Sammanlagt lästes 47 abstract. Tre studier var 

dubbletter, varav en fanns med i alla tre databaserna och två i två databaser. De studier som 

inte svarade på syftet förkastades och vid urval tre lästes 19 studier i full text efter att ha 

exkluderat dubbletter och fem studier inkluderades. Studierna som inte var relevanta för 

litteraturstudiens syfte exkluderades och redovisas i Bilaga 2 tillsammans med en förklaring 

till exkluderingen. Därefter genomfördes en manuell litteratursökning bestående av en 

genomgång av de inkluderade studiernas referenslistor. I den manuella litteratursökningen 

identifierades 11 studier som lästes i sin helhet och av dessa har 4 studier inkluderats till 

kvalitetsgranskningen. De studier som inte inkluderats efter den manuella litteratursökningen 

redovisas i Bilaga 3 tillsammans med en förklaring till exkluderingen. Ett flödesschema över 

urvalsprocessen redovisas i Figur 2.  
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Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen. 

4.4 Kvalitetsvärdering 
Totalt granskades nio vetenskapliga studier av författarna enligt granskningsmallen för 

randomiserad kontrollerad studie och observationsstudier med kontrollgrupp utformad av 

Örebro Universitet (2015). Enligt mallen granskades de vetenskapliga studierna utifrån 

vetenskaplig relevans och redlighet, urval, intervention/exponering, bortfall och följsamhet, 

utfallsmått, resultat och kritiskt förhållningssätt vilket totalt blev 46 frågor. Frågorna i 

granskningsmallen besvarades med ja, nej, oklart (när svaret inte gick att få fram från texten) 

eller ej tillämpligt (när frågan inte var relevant). En procentsats räknades ut efter antal JA-svar 

och en procentsats mellan 80–100% bedömdes av författarna som hög kvalitet, en procentsats 

mellan 60–80% bedömdes som medel kvalitet och en procentsats under 60% bedömdes som 

låg kvalitet. Vetenskapliga studier med hög kvalitet eller medel kvalitet inkluderades i 

litteraturstudiens resultat. Vid granskningen av de vetenskapliga studierna fick fyra studier 

hög kvalitet och fem studier medel kvalitet. Ingen granskad studie fick låg kvalitet. Totalt 

inkluderades nio vetenskapliga studier. Kvalitetsgranskningen redovisas i Bilaga 4.  

Systematisk 

litteratursökning 

Antal lästa titlar 

226 st 

 

Antal lästa abstrakt 

47 st 

 

Antal lästa studier i 

fulltext 

11+19 st 

 

 

1 
Antal kvalitetsgranskade 

studier 

4+5 st 

Antal valda studier till 

resultatet 

4+5 st 

Studier via manuell 

sökning 

11 st 

Exkluderade studier efter 

läst titel 

179 st 

Exkluderade studier efter 

läst abstrakt 

24 st (+4 st dubbletter) 

Exkluderade studier efter 

läst fulltext 

7+14 st 

Exkluderade studier efter 

kvalitetsgranskning 

0+0 st 
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4.5 Bearbetning och analys 
Studierna som inkluderades i resultatet lästes igenom flera gånger av författarna för att få en 

förståelse för innehållet. Genom att markera relevanta resultat som kunde besvara 

litteraturstudiens syfte bearbetades och analyserades sedan materialet för att finna likheter och 

skillnader och signifikanta resultat. Tre olika interventioner identifierades och resultatet 

redovisas utifrån interventionerna: yoga, träningspass och beteendeförändringsmetoder. 

Resultaten redovisas både i löpande text och i tabellform för att tydligt beskriva resultaten.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Det finns fyra etiska principer som skall beaktas vid forskning. Informationskravet innebär att 

forskaren skall informera studiedeltagarna om deras uppgift i studien, att det är frivilligt att 

deltaga och att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 

innebär att forskaren skall ha studiedeltagarnas samtycke att medverka. Studiedeltagarna skall 

när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan negativa följder och inte utsättas för några 

påtryckningar. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren skall förvara personuppgifter och 

forskningsmaterial så ingen obehörig kan ta del av materialet. Enskilda individer skall inte 

kunna identifieras. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å; World Medical Association [WMA], 2017) och 

vinsten av forskningen skall överväga risken för individen (WMA, 2017). Samtliga studier 

som inkluderas i litteraturstudien har ett godkännande av en etisk kommitté. Deltagandet skall 

ha varit frivilligt, samtycke skall ha inhämtats och individen skall när som helst kunnat 

avbryta deltagandet. I litteraturstudien har författarna under arbetets gång haft ett neutralt 

förhållningssätt för att inte påverka resultatet på något sätt. Alla vetenskapliga studier med 

hög eller medel kvalitet efter granskningen inkluderades oavsett studiernas resultat. 

Litteraturstudien presenteras sanningsenligt och utan förvanskning.  

 

5. Resultat 
I litteraturstudiens resultat ingår nio randomiserade kontrollerade studier. Totalt består 

litteraturstudien av 1171 deltagare där 781 var kvinnor, 390 var män och medelåldern var 41,0 

år. I två av studierna var samtliga deltagare kvinnor. Studierna var genomförda i USA n=2, 

Nederländerna n=1, Storbritannien n=1, Danmark n=1, Taiwan n=1, Australien n=1, Japan 

n=1 och Tyskland n=1.  

5.1 Effekt efter intervention 
 

5.1.1 Yoga 

Efter yoga har interventionsgrupperna i alla fyra studierna påvisat signifikant minskade 

upplevelser av stress (Hartfiel et al., 2011; Lin et al., 2015; Melville et al., 2012; Wolever et 

al., 2012). Effekten upplevdes direkt i samband med utförd intervention (Melville et al., 2012) 

och kvarstod upp till 14 veckor (Wolever et al., 2012). Även anpassningsförmågan att hantera 

stress ökade signifikant (Lin et al., 2015) och sömnbesvären minskade signifikant (Wolever et 

al., 2012). Det fanns ett signifikant samband mellan tidsmängd yoga och hur mycket den 

upplevda stressen minskades (ibid). I tre studier hade interventionen med yoga pågått i 60 min 
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(Hartfiel et al., 2011; Lin et al., 2015; Wolever et al., 2012) medan interventionen endast 

pågått i 15 minuter i en studie (Melville et al., 2012). 

 

5.1.2 Träningspass 

Efter interventionen träningspass bestående av 10 minuters träningspass under lunchen 

minskade upplevelsen av stress signifikant efter 10 veckor (Michishita et al., 2016) medan 

ingen signifikant skillnad i upplevd stress påvisades i studien där interventionen bestod av 20 

minuters instruktörslett individuellt anpassat träningspass fyra gånger i veckan samt 

mindfulness en dag i veckan. I studien deltog endast kvinnor (Jay et al., 2015). Även vid 

träningspass som intervention fanns ett samband mellan tiden individen tränade och hur 

mycket upplevelsen av stress minskade (Michishita et al., 2016).  

 

5.1.3 Beteendeförändringsmetoder 

Tre studiers intervention var att få individen att ändra beteende genom olika metoder och 

därmed öka den fysiska aktiviteten. I studien av Coffeng et al. (2014) resulterade 

interventionen i en signifikant ökning av användandet av trappor på arbetsplatsen och en 

ökning av aktiv pendling till arbetet (promenad eller cykling) under 12 månader. Den 

arbetsrelaterade stressen minskade men förändringen var inte signifikant. Den fysiska 

interventionen bestod här av fysiska anpassningar i arbetsmiljön för att öka individernas 

fysiska aktivitet. I studien av Mailey et al. (2014) där interventionen bestod av gruppträffar 

deltog endast kvinnor. Interventionen ledde till en signifikant ökad fysisk aktivitet efter en 

månad och stressen minskade efter sex månader men förändringen var inte signifikant. 

Studien av Stier-Jarmer et al. (2016) hade vistelse på ett hälsohem som intervention vilket 

signifikant minskade upplevelsen av stress vid samtliga mättillfällen från en månad till sex 

månader vilket inte sågs hos kontrollgruppen.  

 

En översikt av studiernas mätpunkter, mätinstrument, intervention, dess resultat med effekt 

eller utebliven effekt på arbetsrelaterad stress redovisas i Tabell 2. 
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 Tabell 2 Fysisk aktivitet och effekt på arbetsrelaterad stress                                                                                                                                                     1(4) 

  IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, M = Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + = Signifikans, - = Ej signifikans.

Författare 

Land 

Studiedeltagare; 

antal och kön 

 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter (T) 

Vem 

implementerade 

interventionen 

Intervention Mätinstrument Resultat 

Coffeng et al. 

(2014)  

 

Nederländerna 

Totalt n=412 
 

IG 1 n=92 

(M n=51, Kv 

n=41) 

 

IG 2 n=118 

(M n=73, Kv=45) 

 

IG 3 n=96 

(M n=60, Kv=36) 

 

KG n=106 

(M n=65, Kv 

n=41) 

Intervention: 

IG1: 3,5+12 

månader 

IG2: 3,5 månader  

IG3: 12 månader 

 

Mätpunkter: 

T0: Baslinjen 

T1: 6 månader 

T2: 12 månader 

Framgår ej i 

studien 

Beteendeförändringsmetod 

IG 1 fick båda 

interventionerna 

 

IG 2 Motiverande samtal 4 

stycken á 90 minuter för att 

stimulera förändring gällande 

fysisk aktivitet och 

avslappning. 

 

IG 3 Fysisk intervention. 

Olika zoner i arbetsmiljön 

utformades med 

motionsredskap, ståbord, 

bordtennisbord och fotsteg 

klistrade på golvet för att öka 

antalet som tog trappan. 

 

Kontrollgrupp ingen åtgärd.  

Självskattningsformulär: 

Need for recovery after 

work scale 

 

OLdenburg Burnout 

Inventory (OLBI) 

 

The Short QUestionnaire 

to ASsess Health 

enhancing physical 

activity (SQUASH) 

 

MET score (fysisk 

aktivitet efter 

uppskattning av 

minuter/vecka) 

+IG3 ökning av användandet av trappor i 

T1 och T2 jämfört med KG. 

+IG3 ökning av aktiv pendling 

(promenad eller cykling) till arbetet vid 

T2 jämfört med KG.. 

-IG3 ingen minskning av arbetsrelaterad 

stress jämfört med KG. 

 

 

 

Hartfiel et al. 

(2011)  

 

Storbritannien 

Totalt n=40 

IG n=20   

(M n=3, Kv n=17) 

 

KG n=20  

(M n=1, Kv n=19) 

 

Intervention: 

6 veckor 

 

Mätpunkter:    

T0: Baslinjen  

 T1: 6 veckor 

  

DruYoga- 

instruktör 

Yoga 

IG: 60 minuter Dru Yoga 

under lunchen 1–3 gånger i 

veckan under 6 veckor. CD 

med övningar att ta med hem. 

 

KG på väntelista för senare 

intervention. 

Självskattningsformulär: 

Profile of Mood States 

Bipolar (POMS-Bi) 

 

Inventory of Positive 

Psychological Attitudes 

(IPPA) 

 

+IG bättre stresshantering vid T1 jämfört 

med KG. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 2(4) 

IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, M = Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + = Signifikans, - = Ej signifikans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Författare 

Land 

Studiedeltagare; 

antal och kön 

 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter (T) 

Vem 

implementerade 

interventionen 

Intervention Mätinstrument Resultat 

Jay et al. 

(2015) 

 

Danmark 

Totalt n=112 

 

IG n=56 

(M n=0, Kv n=56) 

 

KG n=56  

(M n=0, Kv n=56) 

Intervention: 

4 månader 

 

Mätpunkter: 

T0: Baslinje  

T1:10 veckor 

En fystränare och en 

mindfulnesscoach 

(utomstående 

konsulter). 

Träningspass 

IG: 20 minuter med 

instruktörsledd och 

individanpassad fysisk 

träning fyra gånger per vecka 

under arbetstid samt 

mindfulness en dag per 

vecka. 

KG uppmanades följa 

företagets ordinarie 

friskvårdsprogram. 

Självskattningsformulär: 

Cohens perceived stress 

questionnaire 

-IG ingen skillnad i upplevelse av 

stress vid T1 jämfört med KG. 

 

 

Lin et al. 

(2015)  

 

Taiwan 

Totalt n=60 

 

IG n=30 

(M n=4, Kv n=26) 

 

KG n=30 

(M n=8, Kv n=22) 

Intervention: 

12 veckor. 

 

Mätpunkter 

T0: Baslinje 

T1: 6 veckor 

T2: 12 veckor  

Två utbildade 

Yogainstruktörer. 

Yoga 

IG: 12 veckors program med 

60 minuter Yoga per vecka 

under arbetstid 

 

KG: drack te och tittade på 

TV 

Självskattningsformulär: 

The work-related stress 

scale by Lan 

 

Stress adaptation scale 

 

+IG minskad arbetsrelaterad stress 

vid T2 jämfört med KG. 

+IG ökad anpassningsförmåga till 

stress vid T2 jämfört med KG. 

 

 

Mailey et 

al. 

(2014) 

 

USA 

Totalt n=141 

 

IG n=95 

(M n=0, Kv n=95) 

 

KG n=46 

(M n=0, Kv n=46) 

Intervention: 

En månad. 

 

Mätpunkter: 

T0: Baslinje 

T1: 1 månad 

T2: 6 månader 

Framgår ej i studien. Beteendeförändringsmetod 

IG: Två gruppträffar med 3 

veckors mellanrum som 

syftade till att ändra 

beteendet gällande fysisk 

aktivitet. Stegräknare och en 

handbok delades ut och en 

timmes träning med 

personlig tränare erbjöds. 

KG stod på väntelista för 

interventionen. 

Självskattningsformulär:  

Godin Leisure-Time 

Exercise Questionnaier 

 

The Barriers Self-

Efficacy Scale 

 

The exercise Planning 

and Scheduling Scale 

 

The Perceived Stress 

Scale 

-IG ingen minskning av stress vid T2 

jämfört med KG. 

-IG ingen minskad upplevelse av 

stress hos de som ökat sin fysiska 

aktivitet vid T2 jämfört med KG.  

+IG ökning av fysisk aktivitet vid T1 

jämfört med KG. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 3(4)                                                                        

   IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, M = Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + = Signifikans, - = Ej signifikans. 

Författare 

Land 

Studiedeltagare; 

antal och kön 

 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter (T) 

Vem 

implementerade 

interventionen 

Intervention Mätinstrument Resultat 

Melville et 

al. (2012)  

 

Australien 

Totalt n=20 

(Kv n=12, M n=8) 

 

IG1 n=20 

 

IG2 n=20 

 

KG n=20 

Intervention: 

15 minuter. 

 

Mätpunkter: 

T0: Baslinje 

T1 15–20 min 

T2 20–25 min 

T3 25–30 min 

T4 30–35 min 

Framgår ej i 

studien 

Yoga 

IG1: 15 min yoga 

sittande i 

skrivbordsstol. 

 

IG2: 15 min 

meditation efter 

guidning via mp3-fil. 

 

KG: Fortsatte sitt 

arbete precis som vid 

baslinjemätningen.  

Självskattningsformulär: 

 

Stress mättes på en visuell 

analog skala från 0–100 

vid de olika tidpunkterna 

 

 

+ IG1 minskad upplevelse av stress vid 

T2, T3 och T4 jämfört med KG. 

 

 

 

Michishita 

et al. 

(2016)  

 

Japan 

Totalt n=59 

 

IG n=29 

(M n=19, Kv 

n=10) 

 

KG n=30 

(M n=21, Kv n=9) 

Intervention: 

10 veckor. 

 

Mätpunkter: 

T0: Baslinje 

T1: 10 veckor 

Interventionen 

övervakades av en 

fitnessinstruktör 

Träningspass 

IG: 10 min 

träningspass på 

lunchen 

 

KG ingen 

intervention 

 

 

Accelerometer. 

 

Självskattningsformulär: 

Profile of Mood States 

second edition (POMS 2) 

 

Brief Job Stress 

Questionnaire (BJSQ) 

 

Work Ability Index 

(WAI) 

 

+ IG minskad upplevelse av stress vid T1 

jämfört med KG. 

+ Upplevelsen av stress minskade mer 

vid högre fysisk aktivitet. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 4(4)                   

IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, M = Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + = Signifikans, - = Ej signifikans.                                                                                                                                                                                                                  

Författare 

Land 

Studiedeltagare; 

antal och kön 

 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter (T)  

Vem implementerade 

interventionen 

Intervention Mätinstrument Resultat 

Stier-

Jarmer 

et al. 

(2016) 

Tyskland 

Totalt n=88 

 

IG n=43  

(M n=10, Kv 

n=33) 

 

KG n=45  

(M n=11, Kv 

n=34) 

 

Intervention: 

6 månader. 

 

Mätpunkter: 

T0: Baslinje 

T1: 1 mån 

T2: 3 mån  

T3: 6 mån 

Två psykologer med 

erfarenhet av 

behandling av 

utmattningssyndrom 

höll i kurs i 

stresshantering.  

All fysisk aktivitet och 

avslappning utfördes av 

erfarna terapeuter. 

Beteendeförändringsmetod 

IG: Tre veckors vistelse på 

hälsohem med 

stresshantering, avslappning, 

fysisk aktivitet och lerbad. 

 

KG: på väntelista för senare 

intervention 

Självskattningsformulär: 

Maslach Burnout 

Inventory-General Suvey 

(MBI-GS-D) 

 

Perceived Stress 

questionnaire (PSQ) 

+IG minskad stress vid alla 

tidpunkter jämfört med KG. 

 

 

Wolever 

et al. 

(2012) 

 

USA 

Totalt n=239 

 

IG1 n=90  

(M n=24, Kv 

n=66) 

 

IG2 n=96 

 (M n=22, Kv 

n=74) 

 

KG n=53  

(M n=10, Kv 

n=43) 

Intervention: 

12 veckor 

 

Mätpunkter: 

T0: Baslinje 

T1: 2 veckor efter 

avslutad 

intervention 

Viniyogainstruktör 

utförde Yoga 

interventionen både i 

klassrum och på DVD. 

 

Mindfulnessinstruktör 

utförde meditationen 

både i klassrum och 

online. 

Yoga 

IG1: 60 min Yoga med 

instruktör eller efter DVD 

under lunchen. 

 

IG2: Meditation med 

instruktör eller online under 

lunchen. 

 

KG: informerades om de 

friskvårdsförmåner som 

redan fanns.  

Självskattningsformulär: 

Perceived Stress Scale 

(PSS) 

 

The Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) 

 

The Center for 

Epidemiological Studies 

Depression Scale (CES-

D) 

 

The 25-item Work 

Limitations 

Questionnaire (WLQ) 

 

The 12-item Cognitive 

and Affective 

Mindfulness Scale-

Revised (CAMS-R) 

+IG1 minskad upplevelse av 

stress jämfört med KG. 

+IG1 mindre sömnbesvär 

jämfört med KG. 

+IG1 upplevelse av stress 

minskade mer desto fler 

timmar yoga utförts. 
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6. Evidensgradering 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017) har utvecklat ett 

GRADE-system för att bedöma studiers vetenskapliga underlag. Det är en fyrgradig skala 

som bedömer evidensen från starkt, måttligt, lågt/begränsat och mycket lågt/otillräckligt. 

Evidensstyrkan påverkas av åtta olika faktorer. Fem faktorer kan sänka graderingen: 

studiekvalitet, samstämmighet, överförbarhet, precision i data och risk för publikationsbias. 

Tre faktorer kan höja graderingen: effektstorlek, dos-responssamband och hög sannolikhet att 

effekten i studien är underskattad. Studier baserade på randomiserade kontrollerade studier 

har enligt GRADE stark evidensgrad (++++). Evidensgraderingen sammanfattas enklast i en 

evidenstabell. Litteraturstudiens evidensgradering redovisas i Tabell 3 med en kort 

motivering.  

 

Tabell 3. Evidensgradering. 
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9/1171 RCT 

++++ 

-2* 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** ++*** 

*Oklar randomisering i en studie. Ingen blindning för forskare i sju studier. Ingen blindning för deltagare i 

samtliga studier. Stort bortfall >20% i två studier.                                                                                         

**Ingen sänkning av gradering                                                                                                                 

***Lågt/Begränsat  

  

Studiekvaliteten sänks med 2 steg på grund av oklart randomiseringsförfarande i en studie 

(Coffeng et al., 2014), ingen blindning av forskare i sju studier (Coffeng et al., 2014; Hartfiel 

et al., 2011; Mailey et al., 2014; Melville et al., 2012; Michishita et al., 2016; Stier-Jarmer et 

al., 2016; Wolever et al., 2012), ingen blindning av deltagare i samtliga studier och bortfall 

>20% i två studier (Coffeng et al., 2014; Mailey et al., 2014). Överrensstämmelse föranleder 

ingen sänkning då alla studierna pekar mot samma resultat och är gjorda av olika forskare. 

Överförbarhet är god, studiernas population och kontrollgrupper är jämförbara med Sveriges 

population och interventionerna går att utföra i Sverige. Precision i data uppfylls då fem 

studier har gjort poweranalys (Coffeng et al., 2014; Jay et al., 2015; Lin et al., 2015; Stier-

Jarmer et al., 2016; Wolever et al., 2016) och samtliga studier har baslinjedata utan signifikant 

skillnad mellan grupperna. Publikationsbias förekommer inte då det inte bedömts föreligga 

någon intressekonflikt och studierna är utförda av olika forskare. Studierna har för liten 

population för att kunna graderas upp med anledning av effektstorlek eller dos-

responssamband. Effekten är inte underskattad så det skulle föranleda en höjning av 

evidensgraden. Evidensgraderingen blir ++ vilket innebär lågt/begränsat vetenskapligt 

underlag. 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka om fysisk aktivitet kunde minska arbetsrelaterad 

stress och en kvantitativ deskriptiv studiedesign ansågs mest lämpligt för att besvara syftet. 

Enbart randomiserade kontrollerade studier ingick i resultatet. Om underlaget till stor del 

består av randomiserade kontrollerade studier är risken för systematiska fel minst vilket ger en 

stark evidensstyrka enligt SBU (2017).  

 

Litteratursökning utfördes i tre databaser. Det är inte tillräckligt att söka i enbart en databas 

när syftet är att identifiera alla studier som svarar på forskningsfrågan utan sökning i minst två 

databaser behövs för att sökningen ska bedömas vara tillräcklig (SBU, 2017). Inför 

litteratursökningen genomfördes handledning med ämnesbibliotekarien på 

Universitetsbiblioteket på Örebro Universitet för att få tips och råd. Litteratursökningen 

utfördes systematiskt med ämnesord från de tre databaserna. Det fanns inget passande 

ämnesord för arbetsrelaterad så ordet work med en trunkering användes för att få med alla 

ord som innehöll work vilket expanderar sökningen (Polit & Beck, 2017). Sökningen 

anpassades efter vilken databas som användes (ibid).  

 

För att identifiera studierna som bäst svarade mot syftet gjordes begränsningar. Studierna 

skulle vara skrivna på engelska för att kunna läsas och granskas av författarna. För att få så 

aktuell forskning som möjligt begränsades årtalen till publicering mellan åren 2008–2018. 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om äldre studier ingått. Den äldsta studien som är 

inkluderad är från 2011 vilket gör att resultatet belyser senaste forskningen rörande arbetslivet 

och dess stressproblematik. För att svara på syftet om arbetsrelaterad stress så begränsades 

sökningen till att enbart omfatta vuxna personer över 18 år.  

 

Den systematiska litteratursökningen gav endast fem artiklar som kunde inkluderas i 

resultatet. Resterande inkluderade fyra artiklar i resultatet kommer från manuell sökning. 

Båda sökningarna har genomförts av båda författarna för att inte förbise relevanta studier. 

Endast nio artiklar inkluderades i litteraturstudiens resultat som berörde fysisk aktivitet och 

arbetsrelaterad stress vilket är en svaghet. Arbetslivet förändras ständigt och därför har 

litteratursökningen inte utökats till tidigare år. Studierna som ingick i litteraturstudiens 

resultat har genomförts i åtta olika länder vilket kan stärka generaliserbarheten. 

 

De vetenskapliga studier som inkluderats i resultatet granskades enligt granskningsmallen för 

randomiserade kontrollerade studier och observationsstudier med kontrollgrupp utformad av 

Örebro universitet (2015). Av de granskade studierna uppnådde alla kriteriet för medelkvalitet 

eller hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna var för sig och därefter 

jämfördes resultatet. Vid oenighet diskuterade författarna sig fram till ett gemensamt resultat. 

Att båda författarna granskade samtliga artiklar och är eniga om resultatet av granskningen är 

en styrka i litteraturstudien. Det är även en styrka att validerade granskningsmallar använts 

vilket förespråkas av Polit och Beck (2017). En svaghet är författarnas ovana att granska 
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artiklar vilket kan innebära att de granskade artiklarna har fått för hög eller låg bedömning 

enligt granskningsmallen och därmed kan påverka reliabiliteten i litteraturstudien. 

 

Litteraturstudiens flödesschema följer Polit & Becks (2017) struktur. Ett sätt att organisera 

resultat från vetenskapliga artiklar är att göra en matris med relevant fakta för den aktuella 

studien (ibid.). Litteraturstudien redovisades i text samt med hjälp av flödesschema över 

urvalsprocessen, sökmatris från litteratursökningen, redovisning av exkluderade studier från 

systematisk litteratursökning och manuell litteratursökning, redovisning av 

kvalitetsbedömningen och en artikelmatris för att presentera resultatet överskådligt för 

läsaren. 

 

Rekryteringen av deltagare har skett genom annonser, mail med mera. Deltagarna har varit 

motiverade till att medverka i studien och frivilligt anmält sig vilket kan ha påverkat resultatet 

då de varit villiga att genomföra en förändring. Studiedeltagare som randomiserades till 

kontrollgruppen har i de flesta fall fått ta del av interventionen när studien avslutats. Samtliga 

studier som ingår i litteraturstudien hade ett godkänt etiskt tillstånd och allt deltagande har 

varit frivilligt. Individerna har när som helst under studiens gång kunnat avbryta sin 

medverkan, vilket har varit en viktig aspekt för författarna under kvalitetsgranskningen och ett 

måste för att inkluderas i litteraturstudien. 

 

Evidensgraderingen enligt SBU (2017) bedömdes som ++ lågt/begränsat. Randomiserade 

kontrollerade studier har en hög evidens och i litteraturstudien ingår enbart randomiserade 

kontrollerade studier vilket är en styrka. Studiekvaliteten har sänkts med två steg eftersom en 

studie har oklart randomiseringsförfarande, ingen blindning av deltagarna i samtliga studier, 

ingen blindning av forskare i sju studier och bortfall som överstiger 20% i två studier. Enligt 

SBU (2017) kan brister i studiekvalitet maximalt sänkas med –2. Ingen ytterligare sänkning 

har gjorts då överrensstämmelse, överförbarhet, precision i data och risk för publikationsbias 

inte bedömts påverka evidensstyrkan. Inte heller någon höjning har gjorts med anledning av 

effektstorlek, dos-responssamband eller underskattad effekt.  

 

 

7.2 Resultatdiskussion                                                                 
Sammanfattningsvis visade resultatet att i fyra av de nio studier litteraturstudiens resultat 

baserades på, hade yoga en signifikant minskad upplevelse av stress. Två studier med 

träningspass som intervention ingick i litteraturstudien. Där minskade upplevelsen av stress 

signifikant i en studie men visade ingen signifikant skillnad i den andra. Att genom 

beteendeförändringsmetoder öka den fysiska aktiviteten för att minska upplevd stress gav en 

signifikant förändring i en studie medan förändringen inte var signifikant i de två andra 

studierna. Det fanns även ett samband mellan hur mycket yoga som utfördes eller hur långa 

träningspassen var och hur mycket upplevelsen av stress minskade.  

 

Litteraturstudien visade att de studier som hade yoga som intervention påverkade 

arbetsrelaterad stress i större utsträckning än annan fysisk aktivitet i form av träningspass. 
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Yoga förbättrade arbetsminnet och dämpade stressreaktionen enligt Gothe et al. (2016). Under 

yogaträningen var fokus på andningen, att stänga ute det som händer runtomkring och bara 

vara i nuet vilket kan minska stress (Brown & Gerbang, 2009). Det kan vara en förklaring till 

varför yoga minskade arbetsrelaterad stress i större utsträckning än träningspass. 

Företagssjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen för företagssköterskor arbeta för 

att främja en god arbetslivsutveckling som medför hälsa för den anställde och som baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Riksföreningen för Företagssköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). En reflektion är att företagssjuksköterskan kan föreslå 

yogaträning under arbetstid som en intervention då det kan användas både för individer men 

även i grupp och inte behöver ta mer än 15 minuter i anspråk av arbetstiden, vilket 

litteraturstudiens resultat visade. Det är viktigt att som företagssjuksköterska reflektera över 

individens rätt till autonomi och självbestämmande, varje individ måste själv bestämma över 

sitt deltagande utan tvång. En viktig princip i det hälsofrämjande arbetet är empowerment 

(Hultberg et al., 2010) som för individen handlar om att kunna ta kontroll över sin situation 

och få möjlighet att påverka. När företagssjuksköterskan föreslår denna åtgärd för 

chef/arbetsgivare är det viktigt att poängtera att det måste finnas ett etiskt förhållningssätt. 

Individens autonomi måste beaktas och att avböja deltagande får inte resultera i några 

negativa konsekvenser. I Etiska riktlinjer för företagshälsovård (Sveriges Företagshälsor, 

2011) framkommer det att anställda inom Företagshälsovården ska behandla alla lika oavsett 

ålder, kön, nationalitet, yrke, sexuell läggning eller liknande och arbeta med uppdrag som 

främjar anställdas hälsa och arbetsmiljö (ibid.). Enligt författarnas erfarenhet är yoga en 

träningsform som kan utföras av alla oavsett etnicitet, kön, ålder och kan anpassas på olika 

nivåer och utföras enskilt eller i grupp. Det kräver ingen förkunskap, särskild utrustning eller 

klädsel. 

 

Två studier hade träningspass under arbetstid som intervention. Här minskade upplevelsen av 

stress signifikant i relation till tiden som träningspasset varade i den ena studien medan ingen 

förbättring kunde påvisas i den andra studien. Tidigare forskning av Yuan et al. (2009) har 

påvisat att fysisk aktivitet minskar upplevelsen av stress vilket kan stödja litteraturstudiens 

resultat. Båda interventionerna hade skett under arbetstid och effekten mätts efter 10 veckor. 

Trots de snarlika interventionerna visade den ena studien effekt och inte den andra. I studien 

av Jay et al. (2015) var den upplevda stressen vid baslinjemätningen låg vilket kan vara en 

anledning till att interventionen inte ledde till någon signifikant förbättring vid studiens slut. 

Det behövs mer forskning för att påvisa om det finns ett samband rörande träningspass och 

arbetsrelaterad stress eftersom litteraturstudiens resultat visat olika effekt som endast studerats 

under en tidsperiod av 10 veckor. 

 

Vid interventionen beteendeförändringsmetod ökade den fysiska aktiviteten men ingen 

signifikant minskning av arbetsrelaterad stress påvisades i litteraturstudien. I studien av 

Mailey et al. (2014) bestod populationen av arbetande mödrar som enligt författarna till 

studien är den gruppen i samhället som hade den högsta nivån av stress och svårigheter att 

finna tid för motion vilket kan ha påverkat resultatet. Enligt Rosenbaum och Cohen (1999) 

skapades det mer stress hos kvinnor som inte har ett jämställt äktenskap eftersom det blir 

svårare att leva upp till samhällets krav av att vara en ”god moder och hustru”. Resultatet 

stöds av studien från Yuan et al. (2009) som visade att otillräcklig fysisk aktivitet hade 

samband med tidsbrist och att fysisk aktivitet minskade upplevelsen av stress (ibid). 
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McEachan et al. (2011) visade att produktiviteten på arbetet ökade efter fysisk aktivitet vilket 

inte stärktes av resultatet gällande fysisk aktivitet i form av träningspass från litteraturstudien.  

 

Vistelse på hälsohem var en intervention i en av studierna som en del i 

beteendeförändringsmetoder (Stier-Jarmer et al., 2016). Studiens syfte var att utveckla ett 

förebyggande program för människor med risk att insjukna i utmattningssyndrom genom att 

kombinera traditionell hälsohemsvistelse med stresshantering. I den tre veckor långa vistelsen 

fick studiedeltagarna lära sig stresshantering och avslappningsteknik. De fick även utöva 

fysisk aktivitet och lerbad. Det framgick inte i studien vad den fysiska aktiviteten bestod av 

och eftersom interventionen bestod av flera komponenter gick det inte att urskilja vad i 

interventionen som föranledde effekten. Enligt författarna till studien är den, så långt de vet, 

den första i slag. Vi har heller inte kunnat finna några studier som styrker deras resultat. 

Majoriteten av studiedeltagare var kvinnor, gifta eller i ett förhållande. Vistelsen på 

hälsohemmet, iväg från de vardagliga kraven, kan ha haft en positiv inverkan på deltagarna 

och kan eventuellt påverkat studiens resultat.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att yoga minskade arbetsrelaterad stress hos män och 

kvinnor under en tidsperiod upp till 12 veckor. I de nio studier som ingick i litteraturstudien 

var majoriteten deltagare kvinnor och två studier hade enbart kvinnliga deltagare. Enligt 

Holmgren et al. (2009) är det fler kvinnor än män som rapporterade besvär med 

arbetsrelaterad stress. Totalt 67% av litteraturstudiens population var kvinnor. De yrken som 

hade en hög andel långvarigt sjukskrivna arbetade inom socialt arbete, förskollärare och 

fritidspedagoger, inom hälso- och sjukvården, träindustriarbetare och lärare (AFA Försäkring, 

2016). Litteraturstudiens generaliserbarhet kan ifrågasättas då andelen män var 

underrepresenterade. Eftersom merparten av de olika yrkena med hög andel långvarigt 

sjukskrivna är kvinnodominerade yrken, speglar deltagarna ändå stressproblematiken i 

samhället. Enligt AFA Försäkring (2016) var män som arbetar inom kommun och landsting 

där kvinnodominerade yrken är vanliga, till större del långvarigt sjukskrivna beroende på 

psykiska diagnoser än män som arbetade inom näringslivet. Att kvinnor rapporterade högre 

upplevelse av stress än män kan bero på att de i högre grad arbetade inom kommun och 

landsting. Skillnaden mellan könen vad gäller upplevelsen av stress kanske har sitt ursprung i 

yrket och inte en faktisk skillnad i hur stress upplevs.   

 

Resultaten baserades på studiedeltagarnas självskattning av sin upplevda stress uppmätt via 

olika självskattningsformulär. Formulären var validerade med en hög reliabilitet och samma 

formulär användes under hela studietiden vilket är en styrka. Självskattningen bör kunna 

påverkas vid ifyllandet av hur individens privata situation ser ut för tillfället, det är många 

sociala faktorer som speglar hur individen mår. Det kan vara familjesituationen, barn eller den 

ekonomiska situationen vilket kan vara svårt att skilja ut från arbetsrelaterad stress. Sannolikt 

påverkar en god arbetssituation hur individen mår hemma och en god hemsituation påverkar 

hur individen mår på arbetet.  

 

Interventionerna hade i huvudsak utförts under arbetstid med undantag av tre studier. Att 

interventionen skedde under arbetstid medförde att det för individen fanns tid för fysisk 

aktivitet. Tidigare forskning visade att brist på tid och plats kan vara en orsak till att individen 
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inte motionerar tillräckligt (Yuan et al., 2009). Om det finns möjlighet att vara fysiskt aktiv 

under arbetstid kan individer som inte hittar tid för motion under fritiden få möjlighet till ökad 

fysisk aktivitet. Vid arbetsrelaterad stress minskade fysisk aktivitet upplevelsen av stress och 

gav en mer produktiv medarbetare vilket även McEachan et al. (2011) påvisade. Det kan vara 

stressfyllt för individen att avsätta tid för fysisk aktivitet om individen redan upplever stress 

och svårigheter att hinna med arbetsuppgifterna inom arbetstiden, vilket kan göra individen 

svårmotiverad till fysisk aktivitet. Här har Företagshälsovården och företagssjuksköterskan en 

viktig roll att få arbetsgivare och arbetstagare att förstå hur viktigt fysisk aktivitet är, vilka 

positiva effekter det kan ge för individens hälsa samt produktiviteten på arbetet. Enligt 

litteraturstudien kan effekten på arbetsrelaterad stress påverkas som mest om den fysiska 

aktiviteten utförs under arbetstid. 

 

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för sin personal. Enligt Arbetsmiljöverkets 

Författningssamling [AFS] 2015:4 §9 skall arbetsgivaren se till att arbetsuppgifter och 

befogenheter inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och resurserna bör därför 

anpassas till kraven i arbetet. Enligt AFS 2001:1 § 2 är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete omfattande att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppstår (ibid). I det dagliga arbetsmiljöarbetet ligger fokus ofta på det efterhjälpande och 

rehabiliterande arbetet istället för att arbeta förebyggande (Hultberg, Skagert, Ekbom-

Johansson & Ahlborg jr, 2010). Företagssjuksköterskan stödjer arbetsgivaren i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och kan med hjälp av sitt team inom Företagshälsovården 

hjälpa arbetsgivaren att implementera fysisk aktivitet under arbetstid för att minska 

arbetsrelaterad stress, vilket kan leda till medarbetare med förbättrad hälsa. 

 

Antonovskys salutogena (hälsans ursprung/uppkomst) modell är teoretisk utgångspunkt för 

hälsofrämjandet. Salutogenes innebär att söka efter hälsans ursprung och är viktigt i 

hälsofrämjande arbete (Antonovsky, 1987/2005). Hälsoinsatser som görs bör fokusera på att 

få medarbetarna att öka kontrollen över sin hälsa (Hultberg et al., 2010). I Antonovskys teori 

har tre förklaringsområden identifierats som kan stärka känslan av sammanhang (KASAM); 

Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet. Meningsfullhet handlar om samhörighet, 

begriplighet om uppdraget och ha kunskap om sin uppgift medan hanterbarhet innebär att ha 

resurser som till exempel fysisk ork och motorik för att klara av påfrestningar på arbetsplatsen 

(Antonovsky, 1987/2005). 

 

Enligt Antonovsky befinner sig individens hälsa i olika lägen på ett kontinuum mellan ohälsa 

och hälsa. Omständigheterna omkring oss kan göra att vi förflyttar oss i riktning mot ohälsa 

men individens strävan är att förflytta sig mot ökad hälsa (Antonovsky, 1987/2005). För att 

uppnå en hälsofrämjande arbetsplats behöver interventionen riktas på flera nivåer samtidigt: 

organisation, grupp och individ. Arbetet behöver vara förebyggande utifrån riskerna som finns 

och hälsofrämjande då friskfaktorerna på arbetsplatsen stärks (Hultberg et al., 2010). 

Litteraturstudien visade att ökad fysisk aktivitet kan minska den arbetsrelaterade stressen och 

är en intervention som kan ske på flera olika nivåer: organisation, grupp och individ. Att 

införa fysisk aktivitet på arbetsplatsen kan öka känslan av sammanhang (KASAM) eftersom 

sammanhanget ofta handlar om relationer och samspel mellan människor. Tidigare forskning 

(Hultberg et al., 2010) visade att en god gemenskap på arbetsplatsen inverkade positivt på 
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hälsan och att livsstilssatsningar gav bäst resultat om de samtidigt kombinerades med åtgärder 

i arbetsmiljön. Företagssjuksköterskan måste ha ett etiskt förhållningssätt och beakta 

individens integritet vid rekommendationer till arbetsgivaren. Det är en balansgång att 

påverka arbetsgivaren samtidigt som sekretess måste upprätthållas mot individen och är en 

aspekt företagssjuksköterskan måste ta hänsyn till i sin yrkesutövning.  

 

8. Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade att fysisk aktivitet, speciellt olika former av yoga, kan leda 

till en signifikant minskning av upplevd stress. Fysisk aktivitet i form av yoga minskade 

upplevelsen av stress omedelbart och hade en kvarstående effekt upp till 14 veckor enligt 

litteraturstudiens resultat. Det fanns ett samband mellan mängden yoga som utfördes och 

effekten på arbetsrelaterad stress. Vid ökad mängd yoga minskade upplevelsen av stress 

ytterligare. Det är viktig kunskap för företagssjuksköterskan att använda sig av i det 

hälsofrämjande arbetet. Litteraturstudiens resultat visade att vid fysisk aktivitet i form av 

träningspass är minskningen av upplevd stress inte lika god som vid yoga. Det fanns även här 

ett samband mellan tiden träningspasset pågick och hur mycket den upplevda stressen 

minskade. För att minska arbetsrelaterad stress kan interventioner under arbetstid i form av 

yoga föreslås av företagssjuksköterskan. Det är en intervention som kan utföras både på 

individ- och gruppnivå för att nå många anställda som en hälsofrämjande insats. Enligt 

litteraturstudiens resultat är det inte lika effektivt med träningspass eller 

beteendeförändringsmetoder för att öka den fysiska aktiviteten, vilket företagssjuksköterskan 

bör vara medveten om i det hälsofrämjande arbetet.   

 

9. Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 
Arbetsrelaterad stress ökar i hela landet och är en av de vanligaste anledningarna till långvarig 

sjukskrivning både hos män och kvinnor men främst bland kvinnor inom kvinnodominerade 

yrken. Även i andra delar av världen är arbetsrelaterad stress ett stort problem och inverkar på 

individens hälsa. Risken för arbetsskador och sjukskrivning ökar vilket i sin tur ökar 

samhällets kostnader. Att vara fysisk aktiv kan ha en positiv inverkan på stress. Många 

upplever en svårighet att få ihop vardagspusslet och då blir det ofta just fysisk aktivitet som 

får stå tillbaka. En viktig arbetsuppgift för Företagssjuksköterskan är att verka 

hälsofrämjande. Genom att ta del av litteraturstudien kan Företagssjuksköterskan få kunskap 

om faktorer som kan bidra till att minska stress hos individen. Faktorerna kan 

företagshälsovården arbeta med på olika nivåer: individ, grupp och organisation vilket är en 

faktor som kan hjälpa till i skapandet av en hälsofrämjande arbetsplats. Vid hälsosamtal bör 

Företagssjuksköterskan poängtera att fysisk aktivitet kan vara ett verktyg för att bättre hantera 

stress. Obligatorisk friskvård, gärna i form av yoga, under arbetstid kan vara en lösning för att 

nå de fysiskt inaktiva med risk att drabbas av arbetsrelaterad stress. Det är viktigt att det finns 

rätt förutsättningar på arbetsplatsen för att ta sig tid till fysisk aktivitet så det inte upplevs som 

ett tvång och därmed späder på stressen. Fysisk träning bör prioriteras under arbetstid och 

behöver inte ta så lång tid i anspråk. Troligen kan det skapa både en friskare och mer 

produktiv arbetsplats.  

 

Det finns evidens för att fysisk aktivitet minskar arbetsrelaterad stress. Yoga har en bättre 

effekt än träningspass enligt litteraturstudiens resultat. Förslag på ytterligare forskning kan 
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vara forskning som identifierar andra typer av fysisk aktivitet som har effekt på 

arbetsrelaterad stress och forskning som rör mäns arbetsrelaterade stress. Män som arbetar i 

landsting och kommun med mer kvinnodominerade yrken har lika hög risk att drabbas av 

långvarig sjukskrivning som kvinnor, det är därför intressant att få ett svar på varför män 

inom dessa yrken drabbas av arbetsrelaterad stress. Vidare behövs mer forskning kring hur 

mycket fysisk aktivitet som behövs för att ha effekt på stress och om fysisk aktivitet i grupp 

eller individuellt påverkar individen olika. Forskning kring fysisk aktivitet och dess 

långsiktiga effekt på arbetsrelaterad stress behövs då litteraturstudiens längsta mätpunkt är 12 

månader och då kunde ingen effekt påvisas. I samband med att samhället blir alltmer 

internetuppkopplat är forskning kring webbaserade träningsprogram och huruvida de kan ha 

inverkan på stress av intresse.  

 

 

 



 

20 

 

Referenslista  

*Artiklar inkluderade i resultatet 

AFA Försäkring. (2016). Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2016. 

Stockholm: AFA Försäkring. Från https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/ 

analys-och-statistik/arbetsskaderapporten/arbetsskaderapport_2016.pdf  

AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Stockholm: Arbetsmiljöverket.  

AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stockholm: Arbetsmiljöverket.  

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Arbetsmiljöverket. (u.å.). Förebygg arbetsrelaterad stress [Broschyr]. Stockholm: 

Arbetsmiljöverket. Från https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/      

forebygg-arbetsrelaterad-stress-broschyr-adi688.pdf 

Barrington, W. E., Ceballos, R. M., Bishop, S. K., McGregor, B. A., & Beresford, S. A. A. 

(2012). Perceived stress, behaviour, and body mass index among adults participating in a 

worksite obestity prevention program, Seattle, 2005-2007. Preventing Chronic Disease, 9(4). 

doi:dx.doi.org/10.5888/pcd9.120001  

Brown, R. P. & Gerbarg, P. L., (2009). Yoga breathing, meditation, and longevity. Annals of 

the New York Academy of Sciences, 1172(1), 54-62. doi:doi.org/10.1111/j.1749-

6632.2009.04394.x 

*Coffeng, J. K., Boot, C. R. L., Dujits, S. F. A., Twisk, J. W. R., van Mechelen, W., & 

Hendriksen, I. J. M. (2014). Effectiveness of a worksite social & physical environment 

intervention on need for recovery, physical activity and relaxation; results of a randomized 

controlled trial. PLoS ONE, 9(12). doi:10.1371/journal.ponw.0114860 

Dohrn, I. M., Kwak, L., Oja, P., Sjöström, M., & Hagströmer, M. (2018). Replacing sedentary 

time with physical activity: a 15-year follow-up of mortality in a national cohort. Dovepress, 

2018(10), 179–186. doi:org/10.2147/CLEP.S151613 

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/


 

21 

 

Edmunds, S., Stephenson, D & Clow, A., (2011). The effects of a physical activity 

intervention on employees in small and medium enterprises: A mixed methods study. Work, 

46(1), 39-49. doi:10.3233/WOR-121523 

Folkhälsomyndigheten. (u.å.). Rekommendationer, aktivitetsnivå och attityder. Hämtad 5 

februari, 2018, från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/far 

/rekommendationer/  

Formanoy, M. A. G., Dusseldorp, E., Coffeng, J. K., Van Mechelen, I., Boot, C. R. L., 

Hendriksen, I. J. M., & Tak, C. P. M. (2016). Physical activity and relaxation in the work 

setting to reduce the need for recovery: what works for whom? BMC Public Health, 16(866). 

doi:10.1186/s12889-016-3457-3 

Försäkringskassan. (2016). Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest. (Korta 

analyser, 2016:2) Stockholm: Försäkringskassan. Från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-

90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&CACHE=NONE&C

ONTENTCACHE=NONE                     

Gothe, N. P., Keswani, R. K. & McAuley, E. (2016). Yoga practice improves executive 

function by attenuating stress levels. Biological Psychology, 121, 109–116. 

doi:10.1016/j.biopsycho.2016.10.010  

*Hartfiel, N., Havenhand, J., Khalsa, S. B., Clarke, G. & Krayer, A., (2011). The 

effectiveness of yoga for the improvment of well-being and resilience to stress in the 

workplace. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 37(1), 70–76. 

doi:10.5271/sjweh.2916 

Hultberg, A., Skagert, K., Ekbom-Johansson, P., & Ahlborg jr, G. (2010). Kunskap och 

metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. (ISM-rapport 9) Göteborg: Institutet för 

stressmedicin. Från http://www.kfs.net/PageFiles/8938/metoder%20f%C3%B6r%20h%C3% 

A4lsofr%C3%A4mjandef.pdf 

Holmgren, K., Dahling-Ivanoff, S., Björkelund, C., & Hensing, G. (2009). The prevalence of 

work-related stress, and its association with self-perceived health and sick-leave, in a 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/


 

22 

 

population of employed Swedish women. BMC Public Health, 9(73). doi:10.1186/1471-

2458/9/73 

Holmgren, K., Löver, J., Mårdby, A-C., & Hensing, G. (2014). Remain in work – what work-

related factors are associated with sustainable work attendance. A general population-based 

study of women and men. Journal Of Occupational and Environmental Medicine, 56(3), 235–

242. doi:10.1097/JOM.0000000000000096 

*Jay, K., Brandt, M., Hansen, K., Sundstrup, E., Jakobsen, M. D., Schraefel, M., Sjögaard, G., 

& Andersen, L. L. (2015). Effect of individually tailored biopshchosocial workplace 

interventions on chronic musculoskeletal pain and stress among laboratory technicians: 

randomized controlled trial. Pain Physician, 18(5), 459–471.  

*Lin, S. L., Huang, C. Y., Shiu, S. P., & Yeh, S. H. (2015). Effects of yoga on stress, stress 

adaption, and heart rate variability among mental health professionals - a randomized 

controlled trial. Worldsviews on Evidence-Based Nursing, 12(4), 236–245. doi: 

10.1111/wvn.12097 

Livsmedelsverket. (u.å.). Fysisk aktivitet. Hämtad 5 februari, 2018, från Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/fysisk-aktivitet  

*Mailey, E. L., & McAuley, E. (2014). Physical activity intervention effects on perceived 

stress in working mothers: the role of self-efficacy. Women & Health, 54(6), 552–568, 

doi:10.1080/03630242.2014.899542 

McEachan, R., Lawton, R.J., Jackson, C., Conner, M., Meads, D. M., & West, R. M. (2011). 

Testing a workplace physical activity intervention: a cluster randomized controlled trial. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 29(8). doi:10.1186/1479-

5868-8-29 

*Melville, G. W., Chang, D., Colagiuri, B., Marshall, P. W., & Cheema, B. S. (2012). Fifteen 

minutes of chair-based yoga postures or guided meditation performed in the offica can elicit a 

relaxation response.  Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012, 

doi:10.1155/2012/501986 



 

23 

 

*Michishita, R., Jiang, Y., Ariyoshi, D., Yoshida, M,. Moriyama, H., & Yamato, H. (2016). 

The practice of active rest by workplace units improves personal relationships, mental health, 

and physical activity among workers. Journal of Occupational Health, 59(2), 122–130. doi: 

10.1539/joh.16-0182-OA 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. (10.ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Ratey, J. J., & Loehr, J. E. (2011). The positive impact of physical activity on cognition 

during adulthood: a review of underlying mechanisms, evidence and recommendations. 

Reviews in the Neurosciences, 22(2), 171–185. doi: 10.1515/RNS.2011.017 

Riksföreningen för Företagssköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening. (2010). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

företagshälsovård. Hämtad 25 april, 2018, från http://www.foretagshalsor.se/sites/default/ 

files/fsf/Utbildning/Kompetensbeskrivning_foretagsskoterska.pdf 

Rosenbaum, M., & Cohen, E. (1999). Equalitarian marriages, spousal support, 

resourcefulness, and psychological distress among Israeli working women. Journal of 

Vocational Behavior, 54(1), 102–113. doi:10.1006/jvbe.1998.1644    

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården: en handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering. Hämtad 28 februari, 2018, från SBU http://www.sbu.se/contentassets 

/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf  

Stenberg, M. (2016). Bortom noll: En hälsofrämjande byggbransch [Broschyr]. Luleå: Luleå 

Tekniska Universitet. Från https://www.afaforsakring.se/globalassets/nyhetsrum/seminarier/ 

slutrapport_bortom-noll_en-halsoframjande-byggbransch.pdf 

*Stier-Jarmer, M., Frisch, D., Oberhauser, C., Berberich, G., & Schuh, A. (2016). The 

effectiveness of a stress reduction and burnout prevention program. A randomized controlled 

trial of an outpatient intervention in a health resort setting. Deutsches Ärzteblatt International, 

113(46), 781–788. doi:10.3238.arztebl.2016.0781 

Sveriges Företagshälsor. (2011). Etiska riktlinjer för företagshälsovård. (Sveriges 

Företagshälsor, utgåva 6/2011-01). Stockholm: Sveriges Företagshälsor. Från  

http://www.foretagshalsor/
http://www.sbu.se/
https://www.afaforsakring.se/


 

24 

 

http://www.foretagshalsor.se/sites/default/files/fsf/Foretagshalsovard/etiska_riktlinjer_2011-

01_-.pdf 

Theorell, T. (2012). Psykosociala faktorer-vad är det?. T. Theorell (Red.), Psykosocial miljö 

och stress. (s. 15-75). (2. rev.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Thøgersen-Ntoumani, C., Loughren, E., Kinnafick, F. E., Taylor, I., Duda, J., & Fox, K. 

(2015). Changes in work affect in response to lunchtime walking in previously physically 

inactive employees: a randomised trial. Scandinavian Journal of Medicine and Science in 

Sports, 25(6), 778–787. doi:10.1111/sms .12398 

Tveito, T. H., & Eriksen, H. R. (2009). Integrated health programme: a workplace randomized 

controlled trial. Journal of Advanced Nursing, 65(1), 110–119. doi:10.1111/j.1365-

2648.2008.04846.x. 

Weman-Josefsson, K., & Berggren, T. (2013). Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Lund: 

Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Broschyr]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från http://www.codex.vr.se/texts 

/HSFR.pdf 

*Wolever, R. Q., McCabe, K., Fekete, E., Bobinet, K. J., Mackenzie, E. R., & Kusnick, C. A. 

(2012). Effective and viable mind-body stress reduction in the workplace: a randomized 

controlled trial. American Psychological Association, 17(2), 246–258. doi:10.1037/a0027278   

World Health Organization. (u.å.). Physical activity and adults. Hämtad 5 februari, 2018, från 

World Health Organization, http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/  

World Medical Association. (2017). WMA Declaration of Helsinki – Ethical principles for 

medical research involving human subjects. Från World Medical Association, 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

Yuan, S. C., Ming-Chih, C., Lien-Jen, H., Chang, Y. O., Hsu, W. H., & Kuo, H. W. (2009). 

An intervention program to promote health-related physical fitness in nurses. Journal Of 

Clinical Nursing, 18(10), 1404–1411. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02699.x 

http://www.codex/


 

25 

 

Örebro Universitet. (2015). Granskningsmall för randomiserad kontrollerad studie och 

observationsstudier med kontrollgrupp. Granskningsmallen är utformad och modifierad 

utifrån SBU:s granskningsmallar (2010 och 2012), Polit och Becks (2012) kriterier, Pace et 

als (2012) Mixed Method Appraisal Tool (MMAT) och Critical Appraisal Skills Program, 

CASP© (2013). Modifierad av Ulrica Nilsson, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, 

Örebro Universitet. Tillgänglig Blackboard, Örebro Universitet, 14 februari, 2018. 

 

 

 



 

 

Bilaga 1. Sökmatris                                                                                                                1(3) 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

CINAHL 

180118 

Kl 09:30 

(MH 

”Exercise”) 

 

 

(S1) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

7928    

 (MH 

”Physical 

activity”) 

 

(S2) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

3443    

 S1 OR S2 

 

 

 

(S3) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

9783    

 (”Work*”) 

 

 

 

(S4) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

392654    

 (MH ”Stress”) 

 

 

 

(S5) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

148992    

 (MH ”Stress 

occupational”) 

 

 

(S6) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

17195    

 S5 OR S6 

 

 

 

(S7) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

148992    

 S3 AND S4 

AND S7 

 

 

(S8) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

RCT 

71  

Lästa 

titlar 

16 7 1 

 



 

 

                                                                                                                                                                             2(3) 

*antal bortvalda dubbletter efter läsning av abstrakt från ämnesordssökningen i databasen CINAHL  

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

PubMed 

180118 

Kl 11:00 

(MH 

”Exercise”) 

 

(S1) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

14039    

 (MH 

”Psysical 

activity”) 

(S2) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

14039    

 S1 OR S2 

 

 

(S3) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

14039    

 (”Work*”) 

 

 

(S4) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

15422    

 (”Stress”) 

 

 

(S5) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

12905    

 (”Stress 

occupational”) 

 

(S6) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

430    

 S5 OR S6 

 

 

(S7) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

12945    

 S3 AND S4 

AND S7 

 

(S8) 

Engelska 

2008-2018 

+19 år 

Clinical Trial 

122 

Lästa 

titlar 

26 (2*) 11 3 



 

 

                                                                                                                                               3(3) 

*antal bortvalda dubbletter efter läsning av abstrakt från ämnesordssökningen i databasen CINAHL och PubMed 

 

    

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

PsycINFO 

180118 

Kl 13:00 

(DE 

”exercise”) 

 

(S1) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

21727    

 (DE ”Physical 

activity”) 

(S2) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

29452    

 S1 OR S2 

 

 

(S3) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

42911    

 (”Work*”) 

 

 

(S4) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

736953    

 (DE ”Stress”) 

 

 

(S5) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

248581    

 (DE ”stress 

occupational”) 

 

(S6) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

25987    

 S5 OR S6 

 

 

(S7) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

248581    

 S3 AND S4 

AND S7 

 

(S8) 

Peer-Reviewed 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

894    

 S8 

 

 

 

(S9) 

Peer rewied 

Engelska 

2008-2018 

All adult 

Clinical Trial 

33 

Lästa 

titlar 

5(2*) 1 1 



 

 

Bilaga 2. Exluderade studier efter helt lästa studier från systematisk litteratursökning 

Författare (Årtal) Orsak till exkludering 

Barrington et al. (2012)  Ej RCT. 

Deitz et al. (2014)  RCT. Passar ej syftet. 

Dwivedi et al. (2016)  RCT. Passar ej syftet. 

Formanoy et al. (2016)  Ej RCT. 

Föhr et al. (2016) Ej RCT. 

Gothe et al. (2016)  RCT. Passar ej syftet. 

Jay et al. (2014)  RCT Pilotstudie. Inget resultat. 

Kim et al. (2013)  Ej RCT. Passar ej syftet. 

Mealer et al. (2014)  RCT. Passar ej syftet. 

Ohta et al. (2015)  RCT. Passar ej syftet. 

Sliter et al (2015) Ej RCT. Passar ej syftet. 

Taubert de Freitas-Swerts et al (2014) Ej RCT. Passar ej syftet. 

Taylor et al. (2016)  RCT. Passar ej syftet. 

Tveito et al. (2008)  RCT. Passar ej syftet. 



 

 

Bilaga 3. Exkluderade studier efter helt lästa studier från manuell litteratursökning 

Författare (Årtal) Orsak till exkludering 

Cheema et al. (2013) RCT. Passar ej syftet. 

Flaxman et al. (2010) RCT. Passar ej syftet. 

Hansen et al (2010) Ej RCT. 

Limm et al. (2011) RCT. Passar ej syftet. 

Mailey et al. (2012) RCT. Passar ej syftet. 

Teisala et al. (2014) Ej RCT.  

Thøgersen-Ntoumani et al. (2015) RCT. Passar ej syftet. 

 

 



 

 

 Bilaga 4. Redovisning av kvalitetsbedömning utifrån granskningsmall för randomiserad kontrollerad studie och observationsstudier med 

kontrollgrupp (Örebro universitet, 2015). 

Författare 

(Årtal) 

Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

Urval 

 

 

Intervention/ 

Exponering 

 

 

Bortfall och 

följsamhet 

Utfallsmått 

 

 

Resultat 

 

Kritiskt 

förhållningssätt 

 

Totalt antal JA-

svar 

Bedömd 

kvalitetsnivå 

Antal JA-

svar n/N=9 
Antal JA-

svar n/N=6 
Antal JA-

svar n/N=8 
Antal JA-

svar n/N=5 
Antal JA-

svar n/N=7 
Antal JA-

svar n/N=5 
Antal JA-svar 

n/N=6 
n/N=46 (%) 

Coffeng et 

al. (2014) 
8/9 5/6 3/8 3/5 6/7 4/5 6/6 35/46 (76%) Medel 

Hartfiel et 

al. (2011) 
4/9 4/6 5/8 3/5 7/7 3/5 6/6 32/46 (70%) Medel 

Jay et al. 

(2015) 
9/9 6/6 5/8 5/5 7/7 4/5 6/6 42/46 (91%) Hög 

Lin et al. 

(2015) 
5/9 5/6 6/8 5/5 7/7 4/5 6/6 38/46 (83%) Hög 

Mailey et 

al. (2014) 
5/9 5/6 4/8 4/5 6/7 3/5 5/6 32/46 (70%) Medel 

Melville et 

al. (2012) 
8/9 2/6 5/8 5/5 3/7 3/5 3/6 29/46 (63%) Medel 

Michishita 

et al. (2016) 
7/9 5/6 5/8 5/5 7/7 2/5 6/6 37/46 (80%) Hög 

Stier-

Jarmer et 

al. (2016) 

7/9 6/6 4/8 5/5 7/7 4/5 6/6 39/46 (85%) Hög 

Wolever et 

al. (2012) 
7/9 6/6 4/8 5/5 5/7 3/5 6/6 36/46 (78%) Medel 



 

 

 Bilaga 5. Artikelmatris 

1(9). Författare, 

årtal, titel, 

tidskrift, 

tidskriftens 

volym och 

nummer, sidor, 

land  

Syfte  Design och Metod Värdering Resultat 

Coffeng, J.K., 

Boot, C.R.L., 

Dujits, S. F. A., 

Twisk, J.W.R., 

van Mechelen, W. 

& Hendriksen, 

I.J.M. 

(2014) 

 

Effectiveness of a 

worksite social & 

physical 

environment 

intervention on 

need for recovery, 

physical activity 

and relaxation; 

results of a 

randomized 

controlled trial.  

 

PLOS ONE, 

9(12), 1–26. 

 

Nederländerna. 

Undersöka effekten 

av en social 

och/eller fysisk 

intervention på 

behovet av 

återhämtning, 

arbetsrelaterad 

stress, korta raster, 

fysisk aktivitet och 

stillasittande på 

arbetet.  

Design: RCT. 

Population: Totalt n=412 (M n=249, Kv n=163)  

IG1 social och fysisk intervention totalt n=92 (M n=51, Kv n=41) 

IG2 social intervention totalt n=118 (M n=73, Kv n=45) 

IG3 fysisk intervention totalt n=96 (M n=60, Kv n=36) 

KG totalt n=106 (M n=65, Kv n= 41). 

Medelålder IG1 38,0, IG2 43,6, IG3 42,2, KG 40,7. 

Inklusionskriterier: Ingen sjukfrånvaro längre än 4 veckor. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urvalsförfarande: Inbjudan till 1182 kontorsanställda med medföljande 

frågeformulär. De 412 som fyllde i formuläret och ett medgivande 

inkluderades. Formulär fylldes i efter 6 månader och 12 månader.   

Urval: Alla som matchade inklusionskriterierna inkluderades. Randomisering 

avdelningsvis till olika grupper. 

Bortfall: 6 mån:  IG1 92%, IG2 89%, IG3 85%, KG 71%. 

12 mån: IG1 91%, IG2 80%, IG3 79%, KG 68%. 

Mätinstrument: Need for recovery after work scale. 

OLdenburg Burnout Inventory (OLBI). 

The Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing physical activity 

(SQUASH). 

MET score (fysisk aktivitet efter uppskattning av min/vecka). 

Datainsamling: IG 1 fick både IG 2 och IG 3 interventionen. 

IG 2 Motiverande samtal 4 st á 90 min för att stimulera förändring gällande 

fysisk aktivitet och avslappning under 3,5 månader. 

IG 3 Olika zoner i miljön utformades med motionsredskap, ståbord, 

bordtennisbord, fotstegsmärken i golvet för att öka antalet som tog trappan. 

Kontrollgrupp ingen åtgärd.   

Analysmetod: Statistiska analyser. P-värde <0.05 ansågs signifikant. 

Styrka: Stort urval. 

Randomiserat 

stratifierat urval. 

Poweranalys gjord. 

Omfattande 

diskussion angående 

styrkor och 

svagheter samt 

eventuell bias. Bra 

konklusion som ger 

exempel på 

ytterligare forskning.  

 

Värdering: Medel 

kvalitet 

 

Svaghet: För stort 

bortfall i KG efter 6 

mån och 12 mån och 

i IG3 efter 12 mån. 

Ingen blindning för 

interventionen. Fler 

män än kvinnor.  

IG3 ingen signifikant 

effekt på 

arbetsrelaterad stress 

(p 0.5 vid 6 mån och 

p 0.06 vid 12 mån). 

IG3 medförde en 

ökning av 

användandet av 

trapporna vid alla 

tidpunkter (p <0.01 

vid 6 mån och p 

0.01vid 12 mån). 

IG3 signifikant 

ökning i aktiv 

pendling vid 12 mån 

(p <0.01). Ej 

signifikant vid 6 mån 

(p 0.56). 

 

 



 

 

 2(9). Författare, 

årtal, titel, 

tidskrift, 

tidskriftens 

volym och 

nummer, sidor, 

land  

Syfte  Design och Metod Värdering Resultat 

Hartfiel, N., 

Havenhand, J., 

Khalsa, S. B., 

Clarke, G. & 

Krayer, A 

(2011) 

 

The effectiveness 

of yoga for the 

improvment of 

well-being and 

resilience to stress 

in the workplace 

 

Scandinavian 

Journal of Work, 

Environment & 

Health, 37(1), 70–

76. 

 

Storbritannien 

 

 

 

Att undersöka 

om yoga kan ha 

effekt på 

välbefinnande 

och 

arbetsrelaterad 

stress 

Design:  RCT. 

Population: Totalt n=40  

IG n=20 M n=3, Kv n=17 

KG n=20 M n=1, Kv n=19 

Medelålder 39,3 år. 

Inklusionskriterier: Universitetsanställda.  

Exklusionskriterier: Riskförhållanden såsom nyligen genomgången 

operation eller graviditet i första trimestern. De som redan utövade yoga. 

Urvalsförfarande: Rekrytering genom affischer och internet på 

universitetet. Deltagarna mailades informationsblad och hälsoformulär. 

Urval: 48 deltagare randomiserades till interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp på väntelista för senare intervention. 

Bortfall: n=8 

Mätinstrument: Profile of Mood States Bipolar (POMS-Bi). 

Inventory of Positive Psychological Attitudes (IPPA). 

Datainsamling: IG deltog i minst en av tre yoga-tillfällen under lunchen 

under sex veckor. De fick även en CD med ett 35 min träningstillfälle. 

Analysmetod: Statistiska analyser.  

Styrka: 

Randomisering. 

Väl beskriven 

intervention. Bra 

resonemang för 

fortsatta studier. 

  

Värdering: Medel 

kvalitet 

  

Svaghet: Liten 

population. Ingen 

restriktion av 

kontrollgruppen. 

Ingen 

powerberäkning. 

Ingen blindning.  

 

POMS-Bi visade minskning av: 

Lugn-Nervös p=0.005 

Klartänkt-Förvirrad p=0.005  

Upprymd-Deprimerad p=0.010 

Energisk-Trött p=0.002 

Trevlig-Otrevlig p=0.189 

Självsäker-Osäker p=0.010 

 

IPPA visade ökning av: 

Meningsfullt liv p=0.009 

Självsäkerhet under stress 

p=0.001 

 

IG upplevde signifikant 

förbättring av nervositet, 

förvirring, depression, trötthet, 

osäkerhet och större känsla av 

syfte och tillfredställelse i livet. 

De upplevde även självsäkerhet i 

stressfulla situationer  

  

 



 

 

3(9). 

Författare, 

årtal, titel, 

tidskrift, 

tidskriftens 

volym och 

nummer, sidor, 

land  

Syfte  Design och Metod Värdering Resultat 

Jay, K., Brandt, 

M., Hansen, K., 

Sundstrup, E., 

Jakobsen, M.D., 

Schraefel, M., 

Sjögaard, G. & 

Andersen, L.L.  

(2015) 

 

Effect of 

individually 

tailored 

biopshchosocial 

workplace 

interventions on 

chronic 

musculoskeletal 

pain and stress 

among 

laboratory 

technicians: 

randomized 

controlled trial.  

 

Pain Physician, 

2015(18) 459–

471. 

 

Danmark. 

Undersöka effekten 

efter individuellt 

anpassad fysisk och 

kognitiv intervention 

på smärta och stress 

hos kvinnliga 

biomedicinska 

analytiker med 

kronisk 

muskuloskeletal 

smärta. 

Design: RCT. 

Population: Totalt n=112 

IG n=56 

KG n=56  

Medelålder 46,5 år. 

Inklusionskriterier: Kvinna, kronisk muskuloskeletal smärta i 

rygg,nacke, skuldra, armbåge eller hand i mer än 3 månader, smärta mer 

än 3 på VAS-skalan den senaste veckan och smärta minst 3 dagar i 

veckan.  

Exklusionskriterier: Livshotande sjukdom eller graviditet så 

träningsprogrammet inte kan genomföras.  

Urvalsförfarande: Screeningformulär skickades ut till 752 

biomedicinska analytiker.  

Urval: De som uppnådde inklusionskriterierna inkluderades och 

randomiserades till IG eller KG. 

Bortfall: IG n=3 och KG n=3. 

Mätinstrument: Cohens perceived stress questionnaire. 

Datainsamling: IG fick 20 min med instruktörsledd och 

individanpassad fysisk träning fyra gånger per vecka under arbetstid 

(gummibandsövningar, isolerad led- och rörlighetsgymnastik) samt 

mindfulness en dag per vecka. KG uppmanades fortsätta som tidigare. 

Analysmetod: Statistiska analyser.  P-värde <0.05 ansågs signifikant. 

 

Styrka: Litet bortfall 

och stor population, 

powerberäkning gjord. 

Ingen skillnad i 

grupperna vid 

baslinjemätningen. Väl 

resonerat kring 

intressekonflikter. 

Forskarna blindade för 

resultatet. Det framgår 

vad varje forskare 

deltagit med. 

  

Värdering: Hög 

kvalitet  

 

Svaghet: 

Interventionen innehöll 

flera olika delar. 

Studiedeltagarna ej 

blindade. 

 

Ingen signifikant skillnad 

(p=0.16) av stress vid 

uppföljningen.  

 

Högre andel 

träningstillfällen hade inget 

samband med upplevelsen 

av stress. 

 

Högre andel 

mindfulnessessioner 

påverkade inte upplevelsen 

av stress.   

 



 

 

4(9). Författare, 

årtal, titel, 

tidskrift, 

tidskriftens 

volym och 

nummer, sidor, 

land  

Syfte  Design och Metod Värdering Resultat 

Lin, S-L., Huang, 

C-Y., Shiu, S-P., 

Yeh, S-H. 

(2015) 

 

Effect of yoga on 

stress, stress 

adaption, and 

heart rate 

variability among 

mental health 

professionals-a 

randomaized 

controlled trial. 

 

Worldviews on 

Evidence-Based 

Nursing 12(4), 

236–245 

 

Taiwan 

  

Att undersöka 

om yoga har 

effekt på 

arbetsrelaterad 

stress, 

stresshantering 

och aktiviteten i 

det autonoma 

nervsystemet hos 

mentalvårdare 

Design: RCT. 

Population: Totalt n=60 (M n=12 Kv n=48) 

IG n=30 (M n=4 Kv n=26) 

KG n=30 (M n=8 Kv n=22) 

Medelålder 30,9 år. 

Inklusionskriterier: Mentalvårdare som inte utövade någon 

träningsaktivitet som ville deltaga. 

Exklusionskriterier: Smärta eller skador på skuldror, midja eller 

ländrygg, muskuloskeletala sjukdomar. 

Urvalsförfarande: Posters och information gavs på ett möte. 60 individer 

inkluderades. Datainsamling gjordes vid baslinjen, efter 6v och 12 v.  

Urval: Deltagarna randomiserades till IG eller KG. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Mätinstrument: The work-related stress scale by Lan. 

Stress adaptation scale. 

Datainsamling: IG fick ett 12 veckors program med 60 min yoga/v. KG 

fick terast med tv-tittande. Före och efter interventionen ifylldes en 

subjektiv skattningsskala av arbetsrelaterad stress och stresshantering.  

Analysmetod: Statistiska analyser. 

 

Styrka: Inget bortfall 

vare sig i IG eller 

KG. Poweranalys 

gjord. 

Randomisering. 

Blindning för 

forskarna. 

 

Värdering: Hög 

kvalitet 

 

Svaghet: Deltagarna 

ej blindade. 

Religionstillhörighet 

(Daoism) kan ha 

påverkat resultatet i 

interventionsgruppen.  

 

IG upplevde en 

signifikant reduktion av 

arbetsrelaterad stress (p 

<0.001). 

IG signifikant skillnad i 

anpassningsförmågan till 

stress (p=0.042). 

 

KG ingen signifikant 

reduktion av 

arbetsrelaterad stress 

(p=0.734) och ingen 

signifikant skillnad i 

stresshantering (p=0.981). 

 



 

 

5(9). Författare, 

årtal, titel, 

tidskrift, 

tidskriftens 

volym och 

nummer, sidor, 

land  

Syfte  Design och Metod Värdering Resultat 

Mailey, E.L. & 

McAuley, E. 

(2014)  

 

Physical activity 

intervention 

effects on 

perceived stress 

in working 

mothers: the role 

of self-efficacy.  

 

Women & 

Health 54(6), 

552–568 

 

USA 

 

 

Undersöka om 

beteendeförändringar 

gällande fysisk 

aktivitet kan påverka 

upplevelsen av stress 

hos arbetande 

mödrar efter en kort 

kurs i 

beteendeförändring. 

Design: RCT. 

Population: Totalt n=141 

IG n=95 

KG n=46 
Medelålder 37,0 år. 

Inklusionskriterier: Kvinnor, ålder 25–52, arbetar minst 25 timmar/vecka, 

minst ett hemmaboende barn under 15 år.  

Exklusionskriterier: Kvinnor som redan tränar mer än 150 min per vecka 

2 månader tillbaka. 

Urvalsförfarande: Via mödragrupper, förskolor, media och email.     

Urval: Intresserade fyllde i ett formulär och de som mötte 

inklusionskriterierna fick ytterligare formulär att fylla i.                   

Bortfall: 156 personer inkluderades, 141 fyllde i formuläret och 

randomiserades. 119 personer deltog i postinterventionen och 109 personer i 

6 månaders uppföljningen.                                                      

Mätinstrument: Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire, The Barriers 

Self-Efficacy Scale, The Exercise Planning and Scheduling Scale, The 

Perceived Stress Scale.                                                             

Datainsamling: Interventionen skedde under första månaden, två 

gruppträffar med 3 veckors mellanrum som syftade till att ändra beteendet 

gällande fysisk aktivitet. För att öka tid och mängd, delades stegräknare ut, 

en handbok som fylldes i och 1 timme med personlig tränare.KG stod på 

väntelista för interventionen vilken de blev erbjudna efter 6 

månadersuppföljningen.                                                            

Analysmetod: Statistiska analyser.  

 

Styrka: Urval som 

går att följa hela 

vägen. 

Randomiseringen. 

Teoribaserad studie.  

 

Värdering: 

Medelkvalitet 

 

Svaghet: De som 

fullföljde studien var 

högutbildade. 

Bortfallet större hos 

lågutbildade. Stort 

bortfall. Lågt antal. 

Även kontrollgruppen 

minskade sin 

stressnivå. Ingen 

powerberäkning. 

Ingen blindning.  

  

IG hade en signifikant större 

ökning av fysisk aktivitet än 

KG. Ökningen minskade lite 

under uppföljningen men IG 

förblev mer aktiva än KG. 

 

Båda grupperna hade minskad 

stress vid 6 månader men 

ingen signifikant skillnad 

(p=0.53). 

 

IG minskning av stress hörde 

ihop med ökning av fysisk 

aktivitet men var inte 

signifikant (p=0.07) 

Minskning av stress i KG 

hörde inte ihop med ökning av 

fysisk aktivitet (p=0,31). 
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Melville, G.W., 

Chang, D., Colagiuri, 

B., Marshall, P.W. & 

Cheema, B.S. 

(2012) 

 

Fifteen minutes of 

chair-based yoga 

postures or guided 

meditation performed 

in the office can elicit 

a relaxation response.   

 

Evidence-Based 

Complementary and 

Alternative 

Medicine.2012 

 

 

Australien. 

Jämföra effekten av 

yoga och guidad 

meditation utförd 

vid skrivbordet på 

fysiska och 

psykologiska 

stressmarkörer. 

Design: RCT.  

Population: Totalt n=20 som deltog i alla grupper. M n=8 Kv 

n=12. 

Medelålder: 39,6 år. 

Inklusionskriterier: Vuxna, skrivbordsarbete under heltid, pratar 

engelska, informerat samtycke, önskan att deltaga. 

Exklusionskriterier: Okontrollerad sjukdom, medicinering som 

påverkar puls eller blodtryck, akut eller kroniskt medicinska 

tillstånd som påverkar utgångsvärdet. 

Urvalsförfarande: De som uppfyllde inklusionskriterierna och 

inte hade något av exklusionskriterierna inkluderades.  

Urval: Alla 20 deltagarna randomiserades i olika schema för att 

genomföra de olika interventionerna. Vid baslinjemätningen 

visste de inte vilken intervention som skulle utföras.  

Bortfall: Inget bortfall. 

Mätinstrument: Stress mättes på en visuell analog skala från 0–

100 vid de olika tidpunkterna. 

Datainsamling: Först gjordes en baslinjemätning då individen 

inte visste vilken intervention som skulle genomföras. Därefter 

utfördes interventionen i 15 min: yoga efter ett särskilt program 

som tidigare instruerats, meditation guidat av en förinspelad mp3 

fil och kontrollgruppen fortsatte arbeta som tidigare. Mätningar 

gjordes vid 20, 25, 30 och 35 minuter. 

Analysmetod: Statistiska analyser.  P-värde <0.05 ansågs 

signifikant. 

 

Styrka: Samma 

individer som 

genomför 

interventionerna. 

Blindade för vilken 

intervention det blir 

vid 

baslinjemätningen. 

Litet bortfall. 

  

Värdering: Medel 

kvalitet 

 

Svaghet: Lågt 

antal. Ej något 

utvecklat 

resonemang om 

studiens styrkor och 

svagheter. Ingen 

powerberäkning. 

Inga kliniska 

implikationer. 

 

Upplevd stress signifikant minskad 

efter yoga jämfört med KG: 

20 min p 0.003 

25 min p 0.007 

30 min p 0.007 

35 min p 0.018 

 

Ingen signifikant skillnad i upplevd 

stress mellan yoga och meditation 

vid någon tidpunkt: 

20 min p 0.154 

25 min p 0.088 

30 min p 0.219 

35 min p 0.189 
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Michishita, R., 

Jiang, Y., 

Ariyoshi, D., 

Yoshida, M., 

Moriyama, H. & 

Yamato, H.  
(2016) 

 
The practice of 

active rest by 

workplace units 

improves 

personal 

relationships, 

mental health, 

and physical 

activity among 

workers 
 
Journal of 

Occupational 

Health, 2017 

(59), 122–130. 

 

Japan 

Att undersöka  

effekter av 

fysisk aktivitet 

under rast 

avseende 

personliga 

relationer, 

mental hälsa, 

fysisk aktivitet, 

fysisk hälsa och 

arbetsförmåga 

hos medarbetare 

Design: RCT 

Population: Totalt n=59 

IG n=29 (M n=19, Kv n=10) 

KG n=30 (M n=21, Kv n=9) 

Medelålder 41,0 år. 

Inklusionskriterier: Tjänstemän 

Exklusionskriterier: Anamnes av allvarliga tillstånd såsom hjärtsjukdom 

eller cerebrala sjukdomar 

Urvalsförfarande: Annonsering på arbetsplatserna 

Urval: Alla fyllde i ett frågeformulär och blev sedan randomiserade. 

Bortfall: IG n=1 KG n=3.  

Mätinstrument: Accelerometer, Profile of Mood States second edition 

(POMS 2), Brief Job Stress Questionnaire (BJSQ), Work Ability Index 

(WAI). 

Datainsamling: Vid baslinjen och 10 veckor. Interventionsgruppen utförde 

ett kort träningsprogram under 10 minuter tre gånger i veckan under 10 

veckor. Kontrollgruppen fortsatte som tidigare.  

Analysmetod: Statistiska analyser.  P-värde <0.05 ansågs signifikant. 

 

Styrka: Inga 

intressekonflikter. 

Välbeskriven 

intervention. 

Randomisering.  

 

Värdering: Hög 

kvalitet 

  

Svaghet: Liten 

population. Kort 

intervention. 

Studiedeltagare ej 

blindade. Ingen 

poweranalys. Ingen 

blindning. 

IG minskad upplevelse 

av stress vid T1 jämfört 

med KG (p<0.05). 

 

Upplevelsen av stress 

minskade mer vid högre 

fysisk aktivitet (p<0.05). 
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Stier-Jarmer, M., 

Frisch, D., 

Oberhauser, C., 

Berberich, G. & 

Schuh, A.  

(2016) 

 

The effectiveness of 

a stress reduction and 

burnout prevention 

program. A 

randomized 

controlled trial of an 

outpatient 

intervention in a 

health resort setting.  

 

Deutsches Ärzteblatt 

International. 

2016(113), 781–788. 

 

Tyskland. 

Att utveckla, 

implementera och 

utvärdera ett 

kombinerat 3-

veckorsprogram 

med 

stresshantering 

och vistelse på 

hälsohem för att 

minska 

deltagarnas 

upplevda stress 

genom att 

utveckla 

kroppsliga och 

själsliga 

strategier för att 

hantera 

vardagens 

stressorer. 

Design: RCT.  

Population: Totalt n=88 

IG n=43 (M n=10, Kv n=33) 

KG n=45 (M n=11, Kv n=34) 

Medelålder 50,9 år. 

Inklusionskriterier:18–70 år, risk för utmattning enligt Emotional 

Exhaustion Scale, PSQ total över 50, hälsa att kunna deltaga i programmet 

och tolerera lerbad och försäkrad i Barmer GEK.  

Exklusionskriterier: Akut eller kronisk sjukdom som är kontraindicerat för 

lerbad t ex hudsjukdomar.  

Urvalsförfarande:Deltagare rekryterades via Barmer GEK från december 

2013 till februari 2014. Två formulär fylldes i av intresserade personer. De 

som stämde med inklusionskriterierna inkluderades.  

Urval: 663 personer var intresserade, 341 av dem uppfyllde 

inkluderingskriterierna. 232 fullföljde ej så 109 personer randomiserades i IG 

n=54 och KG n=55 

Bortfall: IG inget. KG n=1 vid follow upp.  

Mätinstrument: Maslach Burnout Inventory-General Suvey (MBI-GS-D). 

Perceived Stress questionnaire (PSQ). 

Datainsamling: Pågick under tre veckor. Grupper med stresshantering, 

avslappningsteknik (hatha-yoga, qigong, mindfulness och 

muskelavslappning), fysisk träning (ryggskola och uthållighetsträning) och 

lerbad med efterföljande massage. Utfallet mättes vid Baslinje, 1 mån, 3 mån 

och 6 mån. 

Analysmetod: Statistiska analyser.  P-värde <0.05 ansågs signifikant. 

 

Styrka: Interventionen 

utfördes exakt likadant i 

samma miljö för alla 

deltagare. Endast 

validerade mätskalor 

användes. Väl utvecklat 

resonemang kring 

intressekonflikter. 

Powerberäkning gjord. 

 

Värdering: Hög 

kvalitet. 

 

Svaghet: Bias i 

deltagare då det innebar 

3 v på hälsohem. De 

som deltog hade hög 

motivation vilket kan 

minska 

generaliserbarheten.  

Ingen blindning.  

 

Signifikant 

minskning i 

upplevd stress 

mellan IG och KG 

vid alla 

mätpunkter: 

1 mån p<0.0001 

3 mån p<0.001 

6 mån p<0.001 
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Wolever, R.Q., 

McCabe, K., 

Fekete, E., Bobinet, 

K.J., Mackenzie, 

E.R. & Kusnick, 

C.A. 

(2012) 

 

Effective and viable 

mind-body stress 

reduction in the 

workplace: a 

randomized 

controlled trial.  

 

American 

Psychological 

Association. 

17(2), 246–258. 

 

USA 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

om mindfulness 

eller yoga på 

jobbet påverkar 

upplevd stress 

och 

sömnkvalitet. 

Design: RCT. 

Population: Totalt n=239 

Yoga n=90 (M n=24, Kv n=66) 

Meditation n=96 (M n=22, Kv n=74) 

KG n=53 (M n=10, Kv n=43) 

Inklusionskriterier: Vilja att deltaga och 16 eller högre på PSS. 

Exklusionskriterier: Läkemedelsbehandlad arytmi, pacemaker, graviditet, högt 

nikotinintag (tex rökning mer än ett paket om dagen), medicinering som 

påverkar pulsen, medicinskt tillstånd som påverkar individen och rutinmässigt 

utförande av yoga eller mindfulness sedan tidigare. 

Urvalsförfarande: Email skickades till alla anställda på utvalda företag. De som 

önskade deltaga fyllde i PSS.  

Urval: De som uppfyllde inklusionskriterierna och inte uppfyllde 

exklusonskriterierna inkluderades och randomiserades till Yoga, Mindfulness 

eller kontrollgrupp. 

Bortfall: Yoga n=14, mindfulness n=14 och kontrollgrupp n=6 vid posttest. 

Mätinstrument: Perceived Stress Scale (PSS). 

The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

The Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). 

The 25-item Work Limitations Questionnaire (WLQ). 

The 12-item Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised (CAMS-R). 

 Datainsamling: Baslinjemätning utfördes före interventionens början och var 

densamma som vid inkluderingen. Interventionen med yoga eller mindfulness 

pågick en timme per vecka i 12 veckor på arbetsplatsen. Posttest 2 veckor efter 

avslutad intervention. Kontrollgruppen fortsatte som vanligt. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

 

Styrka: Validerade 

mätinstrument. Stor 

population som var 

likvärdig vid baslinjen. 

Litet bortfall. 

Powerberäkning gjord.  

 

Värdering: Medel 

kvalitet.  

 

Svaghet: Ingen 

blindning av 

forskarna. Endast 

utförd på ett företag 

där populationen inte 

är likvärdig samhällets 

population. 

 

Yoga gruppen hade 

signifikant minskad 

upplevd stress 

(p<0.01) och 

minskade sömnbesvär  

(p<0.05) vid posttest. 

 

Yoga gruppen hade 

signifikant mindre 

upplevd stress 

(p<0.01)  och mindre 

sömnsvårigheter 

(p<0.05) jämfört med 

KG vid högt 

deltagande i 

interventionen. 

 

 

Ingen signifikant 

skillnad i upplevd 

stress eller 

sömnsvårigheter 

mellan mindfulness 

och yoga gruppen. 

 


