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Bakgrund: Folkhälsoproblemet stress har bara ökat under senare år och flertalet sjukdomar 

uppkommer ur stress. Det finns olika stresshanteringsmetoder, men den kinesiska medicinen 

som stresshantering är inte så vanligt än. Hur kan den kinesiska medicinen påverka stressen 

hos individen? Syfte: Vilken metod inom den traditionella kinesiska medicinen(TCM) kan 

hjälpa mot stressrelaterade sjukdomar? Metod: En litteraturstudie genomfördes med tio 

utvalda artiklar som analyserades och sammanställdes till en rapport. Resultat: Akupunktur, 

akupressur, qigong har visat sig vara bra redskap till stresshantering. Bara positiv resultat har 

uppmäts och då det är ofarligt för alla att utöva, så de flesta personer kan medverka. Vidare 

forskning måste dock göras, för att undersöka om det är motionen som visar de positiva 

resultaten eller om det är de olika metoderna i sig. Slutsats: Kinesisk medicin kan 

rekommenderas att använda till att förebygga folkhälsoproblemet stress och för att förhindra 

stressrelaterade sjukdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Title: What method within the Traditional Chinese medicine (TCM) can help against stress 

related diseases? 

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

Course: University Diploma Project in Public Health Science, 7.5 ECTS 

Author: Johansson, Mathilda. Burström, Josefin 

Pages: 21 

Month and year: May 2013 

Keywords:Stress, chinese medicine, chronic fatigue syndrome, stressmanagement, public 

health.  

 

Background: The public health problem stress has only increased in recent years and several 

diseases are arisen from stress. There are various stress management techniques but the 

Chinese medicine is in the stress field not widely used yet. How can Chinese medicine affect 

stress in individuals? Purpose: What method within the Traditional Chinese medicine (TCM) 

can help against stress related diseases? Methods: A literature review was conducted with ten 

selected articles that was analysed and compiled into a report. Results:  Acupuncture, 

acupressure, qigong and tai chi have proved to be good tools for stress management. Only 

positive results have been measured and it is safe for everyone to practice, so the most people 

can do it. Further research must be done to investigate if there is the exercise that shows the 

positive results or whether it is the different Chinese methods.  Conclusion: Chinese 

medicine can be recommended to use in preventing the public health problem stress and to 

prevent stress related illnesses. 
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Inledning 
 

Diagnoserna kronisk trötthet, utbrändhet, utmattningsdepression/ utmattningsreaktion, 

kroniskt stressyndrom och fibromyalgi är sannolikt olika typer av stressutlösta 

utmattningsreaktioner som kan förekomma under olika faser av ett långvarigt stressyndrom 

(Anderberg, M 2001). 

 

Med hänsyn till att det i dagens samhälle finns stressrelaterade sjukdomar har tanken med 

detta arbete varit att belysa en aspekt av hälsa vi ansett vara av intresse. Det finns ett intresse 

för hälsa och träning i vårt samhälle och det finns ett intresse för hur hälsa och sjukdom kan 

behandlas och även vad som kan göras för att uppnå god hälsa (Schönström S 2004). Av 

hänsyn till det intresset har målet med detta arbete varit att undersöka hur det går att få hjälp 

av gamla traditionella metoder. Med denna litteraturstudie har vi till viss del belyst hur en av 

de äldsta teorierna om hälsa sett ut, hur hälsa sett ut genom tiderna och vad den traditionella 

kinesiska medicinen (TCM) har för syn på hälsa. Med studien har vi också ansett belysa vad 

den traditionella kinesiska medicinen innefattar för metoder. Utifrån det har en kartläggning 

gjorts, angående vilka metoder som har en hälsofrämjande verkan och som visat sig kunnat 

vara möjliga att använda för att förbättra tillståndet för individer som lider av stressrelaterade 

problem.(Schönström, S 2004). 
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Bakgrund 
 

Folkhälsosjukdomar genom tiderna 

Vid studier av de folkhälsosjukdomar som funnits genom tiderna kan det ses att de genomgått 

tre olika vågor av sjukdomar. Från livshotande infektioner, smittkoppor, pest, kolera polio och 

tuberkulos till infektionsproblem som HIV/aids, sedermera har vågen av folkhälsosjukdomar 

övergått i hjärt – kärlsjukdomar och cancer, samt olyckshändelser och självmord. Den tredje 

vågen som nu kan ses är vad man i dag kan kalla samsjukdomar eller relationssjukdomar. I 

denna typ av sjukdomar menas problem i samliv, samarbete, och samverkan människor 

emellan. Den här nya typen av folkhälsoproblem utgörs av olika sjukdomar av psykologisk, 

emotionell, social karaktär med långtidssjukskrivning, läkemedelskonsumtion, alkohol och 

tobakskonsumtion. Dessa psykosociala sjukdomstillstånd kan leda till förändringar i vårt 

immunförsvar (Pellmer, K, Wrammer, B 2007). 

Stress  

Stress är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Det är många som lider av stress och 

stressrelaterade sjukdomar och besvär (Wiig, M 2005). 

Under de senaste åren har de stressrelaterade sjukdomarna ökat lavinartat. 40 procent av 

långtidssjukskrivna läkare har i dag psykiska diagnoser (Anderberg M 2001). 

 

Tidigare forskning som gjorts av hur stress kan behandlas har visat att det är viktigt att känna 

igen tidiga tecken och symtom som långvarig stress kan ge för att kunna behandla långvarigt 

stress symtom och även för att kunna förhindra att det uppkommer. Det har visat sig vara 

viktigt att använda sig av coping strategier samt att lära sig se orsakssamband och obalans 

som finns fysiskt och psykiskt och som kommer i obalans vid upplevd påfrestning eller stress. 

Forskning har visat att det funnits begränsade evidensbaserade studier gällande behandling av 

stress, vilket gör att man än så länge har arbetat efter ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, 

med insatser som koncentrerat sig på att omfatta åtgärder på individ och gruppnivå, samtidigt 

som forsknings studier har gjorts som bedömt utfall av olika typer av kontrollerade 

behandlings interventioner (Anderberg M 2001). 
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Hälsa genom tiderna 

Genom tiderna har det funnits olika typer av teorier om hälsa och om sjukdom. För cirka 2500 

år sedan formulerades det i den grekiska läran av Hippokrates, en av de äldsta teorierna om 

hälsa och sjukdom. De utvecklades sedermera av Galenos (200 e kr.) vilket kom att visa sig i 

en teori som sedermera kom att dominera den västerländska medicinen i 2000 år.  Galeos 

menade att hälsa är ett grundtillstånd som bidrar till att man inte är förhindrad i dagliga 

funktioner och att kroppens kvalitéer är i balans, och att hälsa är ett tillstånd i vilket vi varken 

lider ont eller är förhindrad ifrån det dagliga livets funktioner (Pellmer, K. Wramner B 2007). 

Den grekiska hälsoläran innehöll en tydlig tro på att en människa kunde bevara sin hälsa 

genom sunt leverne (Pellmer, K Wrammer, B 2007). 

Traditionell kinesisk medicin (TCM) 

Traditionell kinesisk medicin (TCM) härstammar från Shang dynastin (1500-1040 f.Kr.). Den 

traditionella kinesiska medicinen ser på människokroppens hela helande än på det egentliga 

problemet. Man försöker hitta vad som orsakar de symptom som finns, oberoende om de är 

fysiska eller psykiska (Nystedt D 2011). 

Det har visat sig att det i dag finns ett stort interesse för vad den kinesiska medicinen kan och 

inte kan göra och intresset för traditionell kinesisk medicin (TCM) har varit stort i Sverige 

sedan akupunkturen gjorde entré inom den svenska sjukvården vid mitten av 1980-talet. Idag 

finns ett stort utbud av olika TCM behandlingsformer i Sverige såsom akupunktur, 

akupressur, qigong, tai chi och kinesisk örtmedicin. Intresset för TCM finns såväl hos 

allmänheten som hos den offentliga vården i Sverige (Chow, J 2008). 

Den kinesiska medicinen kan förklaras med att det är ett medicinskt system baserat på en 

flertusenårig lång tradition av empiriska observationer. Erfarenhet och kunskap om kinesisk 

medicin har samlats in under lång tid genom att informationen har skrivits ned eller genom 

muntlig tradition överförd i generationer (Larsson Blomberg L 2008). 

Kunskap om den kinesiska medicinen har spridits på olika sätt i världen. Från Kina till Korea 

och Japan, ett utbyte har också gjorts med Indien och arabvärlden, inte förrän under 1500- och 

1600-talet spreds kunskapen till Europa (Nystedt, D 2011). 

Akupunktur 

Akupunktur innebär att man sticker tunna nålar genom huden. Det är den vanligaste formen 

av kinesisk medicin utanför Kina. Nålarna används för att stimulera kroppens flöde av qi. 

Nålarna gör att man når flödet av qi och kan påverka det (Schönström S 2004). 
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Kinesisk massage–Tuina och akupressur 

Tuina betyder sträck och dra. Genom massagen anses det att man kan reglera qi och 

blodflödet och på så sätt motverka obalanser som uppstått. Massagen är en av de tidigaste 

formerna av medicinutövande, det har hittats beskrivningar redan på 200- talet e Kr som 

beskriver hur läkaren Zhang Zhongjing använde oljor med örter som massage. Under Tang 

dynastin kom massage att användas mer, och massageteknikerna utvecklades mer under 

påföljande dynastier till att inkludera behandlingar av ryggradens kotor som kan sägas utgöra 

en tidig form av kiropraktik och naprapati (Schönström S 2004).  

Akupressur är en metod som har sina rötter i den kinesiska medicinen. Akupressur utvecklats 

från den kinesiska massagens tuina, i Japan och USA. I akupressur arbetar man med ett par 

fingrar istället för nålar och håller fingrarna på akupunkturpunkter (Schönström S 2004). 

Qigong- grunden till traditionell kinesisk medicin (TCM) 

Qigong är en metod som ingår i den kinesiska medicinen. Qigong anses vara grunden till 

traditionell kinesisk läkekonst och bygger på tanken att det finns livsenergi, qi i allt levande. 

Utifrån den tanken har det sedan under historiens gång utvecklats bland annat tai chi och 

akupunktur. Enligt kinesiskt tankesätt löper energikanaler ”meridianer” i kroppen där 

livsenergi som kallas qi flödar. När sjukdom och smärta uppkommer anses det bero på 

blockeringar eller skador i energikanalerna som man menar kan behandlas med hjälp av 

medicinsk qigong. Tanken med qigong är att särskilda enkla rörelser stimulerar energiflödet i 

kroppen och att det på så sätt löser upp blockeringar och spänningar, mjukar upp stela leder 

och ökar blodgenomströmningen. Qigong träning består av avslappning, rörelser, 

andningsövningar och koncentration. Att utöva qigong varje dag anses fylla på livsenergin. 

Välkända icke farmakologiska behandlingsformer vid stress är avspänning och 

avslappningstekniker och fysisk träning. Qigong är en kombination av dessa tekniker och 

anses ha en positiv effekt vid stress utlösta besvär (Linder K 2006). I Sverige har qigong 

använts som ett sätt att bli av med spänningar och värk i nacke, rygg och axlar. I Sverige går 

oftast qigong under betäckningen medicinsk qigong och utgörs som en metod som är generellt 

hälsostärkande (Schönström S 2004). 

Tai chi 

Tai chi är en träningsform som likt qigong används för att stärka kroppens energi (Schönström 

S 2004).  
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Kinesisk örtmedicin 

Kinesisk örtmedicin är en av grundpelarna inom den traditionella kinesiska medicinen. Det är 

den metod som utgör huvuddelen av alla de behandlingar som görs med traditionell kinesisk 

medicin i Kina. I väst är örtmedicin inte lika vanligt att använda som i Kina. I västvärlden är 

akupunktur den metod som är mest känd. Kinesiska örter har använts, observerats och 

studerats under århundraden och ibland årtusenden och är mycket väldokumenterade. 

Användningen i Kina går tillbaks flera tusen år och spreds till en början av kejsarens läkare 

vars liv hängde på att de kunde bota honom när han blev dålig. Det lär vara så att läkarna 

testade olika örter på vanliga människor med olika symtom och använde sedan de 

örtblandningar som var effektiva sedan på kejsaren när han blev sjuk. De ingredienser som 

förut användes var inte bara örter utan även mineraler och animaliska delar. I väst är de 

förbjudna och har ersatts av andra ingredienser, så även i Kina (Schönström S 2004). 

Den Traditionella Kinesiska medicinens syn på hälsa 

Det som anses vara det typiska för den kinesiska medicinens syn på hälsa och sjukdom är att 

den kinesiska medicinen strävar efter att behandla sjukdom så tidigt som möjligt. Ju längre 

man har symptom, desto större obalans och förlust av livsenergi anses en individ få. Vid 

behandling av en individ med traditionell kinesisk medicin är målet att uppnå balans, fysisk, 

mental och själslig hälsa. I en behandling med kinesisk medicin ingår även att förändra kosten 

och livsstilen (Nystedt, D 2011). 

Vilket är av intresse på flera håll inom dagens syn på vad som är viktigt med hänsyn till god 

hälsa och ett gott välmående. 

Hälsofrämjande åtgärder 

Begreppet friskvård lanserades hos oss i väst på 1970-1980 talen och kan beskrivas som ett 

uttryck för den vikt man vill tillmäta den dagliga livsföringens betydelse för den egna hälsan. 

Begreppet ligger nära det engelska begreppet health education och syftar på hälsofrämjande 

åtgärder som den enskilde själv kan använda för att vidta eller för att behålla eller förbättra sin 

hälsa (Pellmer, K. Wrammer, B 2007). 

Hälsofrämjande arbete har sitt ursprung i WHO:s dokument Ottawa Charter on Health 

promotion från 1986. Det hälsofrämjande arbetet definieras där enligt följande  

”Hälsofrämjande arbete är en process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över 

sin hälsa och förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt och psykiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina behov och 
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förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet inte som 

målet i tillvaron” (Pellmer, K. Wrammer, B 2007). 

Hälsofrämjande insatser ska innebära att ta tillvara på människors positiva möjligheter och 

krafter och stödja människans växande i en hälsosam riktning. Det bygger på en positiv hälsa 

och i det hälsofrämjande arbetet vill man främja exponering av hälsoskapande faktorer 

(Pellmer, K. Wrammer, B 2007). 

 

För att komma tillrätta med stressrelaterade sjukdomar har detta arbete att kartlaggt vilka 

metoder i den traditionella kinesiska medicinens syn på hälsa som kan användas som 

friskvård och som en hälsofrämjande åtgärd. 

 

Genom att undersöka om det är möjligt att använda sig av de metoder som finns i den 

traditionella kinesiska medicinen är det av intresse att se vilka metoder som kan användas 

som hälsofrämjande åtgärder för att förbättra tillståndet för individer som lider av 

stressrelaterade sjukdomar. Med det har syftet också varit att innefatta den kinesiska 

medicinens aspekter på hälsa och friskvård. Utifrån det har en kartläggning av vilka metoder 

inom den traditionella kinesiska medicinen gjorts för att se vilka metoder som går att använda 

som en hälsofrämjande åtgärd. 

Folkhälsovetenskapliga relevansen  

Även om stress i sig inte är en sjukdom, så härrör många av nutidens sjukdomar till just stress. 

De sjukdomar som kan relateras till stress har under årens lopp ökat med enorm fart, tydligast 

är det inom vårdyrket som man kan utläsa detta. Bland alla arbetstagare inräknade i EU som 

är cirka 147 miljoner, så lider minst 40 miljoner av den vardagliga stressen på sin arbetsplats 

(Anderberg, Ulla Maria 2001). Bland dessa länder inom EU, så är Sverige det land som flest 

arbetstagare är långtidssjukskrivna. Då detta är påfrestande för individen, så är det även svårt 

för samhället, dessa sjukskrivningar beräknas kosta cirka 170 miljarder per år (Anderberg, U 

M 2001).  

I en motion till regeringen 2011 så tar man upp att förebyggande arbete mot stressrelaterade 

sjukdomar måste bli viktigare för att få en friskare befolkning och personal i arbetslivet och 

att sänka den psykiska ohälsan. Motionen tar även upp att stress har sjunkit i åldern och 

stressrelaterade sjukdomar har blivit vanligare hos barn ner till 13 års ålder (Bergstedt, H. 

Åström, K 2011).  

Den folkhälsovetenskapliga relevansen är stor inom stressområdet. Att kunna förebygga och 

lindra dessa stressrelaterade sjukdomar och symptom med den kinesiska medicinen skulle inte 
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bara innebära minskade kostnader för samhället. Utan med förhoppning om att människor 

skulle må bättre och stressen skulle minska i samhället.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur olika metoder inom den traditionella kinesiska 

medicinen kan främja hälsa. 

Metod 

Design 

Detta arbete är en litteraturstudie, vilket betyder att all fakta som framkommer i arbetet är från 

redan gjorda studier. Det som menas med en litteraturstudie är att artiklar som är intressanta 

för detta arbete, om den kinesiska medicinens inverkan på hälsa, väljs ut och sammanställs till 

ett resultat vilket leder till en rapport som svarar på frågeställningen (Forsberg, Wengström 

2008). Anledningen till en litteraturstudie är då det redan finns mycket användbar information 

om dessa ämnen och att denna metod innebär att ingen ny undersökning måste genomföras 

vilket tar mycket tid, när det redan finns en bra faktamängd att tillgå.  

Datainsamling och urval 

De sökmotorer som har använts för att hitta artiklar har varit Google Scholar Även söksidan 

Cinahl har använts för att hitta relevanta artiklar till studien och Academic Search Elite, 

anledningen till att dessa söksidor har användas att de går söka mycket detaljerat och riktar in 

sig på artiklar om medicin och hälsa. 

Inklusionkriterier: Engelska och svenska artiklar från år 2004-2013. Kvalitativa och 

kvantitativa studier har tagits med. Ämnet som det handlat om har varit kinesisk medicin eller 

stress eller båda dessa, även stresshantering och de olika underkategorier som akupunktur, 

akupressur, qigong, tai chi, kinesisk örtmedicin. Endast peer-rewiev artiklar har tagits med.  

Exklusionskriterier: Ämnen som tagit upp annat än de olika kinesiska metoderna samt inte har 

haft något relevant angående stress. Artiklar på annat språk än svenska och engelska. Dåligt 

gjorda artiklar utan etiska synsätt. Betalartiklar.  

Insamlingen av artiklar har gjorts via internet på de olika söksidorna där sökorden har 

kombinerats. Sökningen efter artiklar har gjorts hemifrån på privata datorer. Sökorden som 

har använts har varit acupuncture, acupressure, qigong, tai chi, chinese medicine, stress 

management på engelska och kinesisk medicin för att hitta artiklar skrivna på svenska.  
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Tabell 1. Översikt av sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar  Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Google 
Scholar 

 

Google 
Scholar 

Kinesisk 
medicin 

 
Chronic fatigue 
syndrome 

6010 

 

 

6240 

10 

 
 
1 

7 

 
 
1 
 

5 
 
 
1 

Academic 
Search Elite 
 
 
 
Academic 
Search Elite 
 
 
Google 
Scholar 
 
 
 
Academic 
Search Elite 

Stress 
management 
AND 
acupuncture 
 
Stress 
management 
AND qigong 
 
Stress 
management  
with 
acupressure 
 
Stress AND 
qigong 
 
 

28 
 
 
 
 
10 
 
 
 
5860 
 
 
 
 
49 

5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
10 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

      

Databearbetning  
Först har artiklarna gåtts igenom noggrant för att tyda allt innehåll och lämpligheten till denna 

studie. För att senare bearbeta de 10 artiklarna har de specificeras upp i en tabell innehållande: 

författare, titel och publiceringsår, undersökningens frågeställningar, design, urval, bortfall, 

datainsamlingsmetoder, resultat, slutsatser (Forsberg, Wengström 2008). Vid detta tillfälle har 

relevansen urskiljts och artiklarna har då inkluderas eller exkluderas ur studien, beroende på 

om de passat in. Efter uppställningen i tabeller så har mönster och olikheter kunnat urskiljas, 

vilkt har gjort att teman och de olika rubriker som ska skrivas i resultatdelen har kunnat tydas.  

 

 

Etiska aspekter 

Det som har att granskats i de olika artiklarna är de etiska aspekterna för att se om författarna 

har vidtagit relevanta etiska tankesätt och om forskningen genomgått någon form av etisk 

granskningsnämnd. Följer inte artikeln kraven som ställts enligt Helsingforsdeklarationen så 
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har artikeln utesluts. För att nå upp till de krav på etiska aspekter som funnits har det varit 

viktigt att deltagarna har varit insatta i vad de har deltagit i och att detta gjorts frivilligt, utan 

påtryck, personen ska själv ha kunnat välja att hoppa av undersökningen när som helst. Detta 

har studerats i de olika artiklarna som valts, då man kunnat se hur många som hoppat av och 

om deltagarna var informerade korrekt. Sedan måste alla resultaten  kunnats presenteras i en 

artikel, även fast de kanske inte har stött hypotesen. Detta för att inte resultaten ska ha kunnat 

bli missvisande, egna åsikter har heller inte fått tas upp i artiklarna (Forsberg, Wengström 

2008). Detta har inte varit lätt, då de artiklar som inkluderades oftast bara tog upp de positiva 

sidorna och få nackdelar kunde urskiljas. Om det har varit så få nackdelar i studierna eller att 

författarna har missat att skriva nackdelar har varit oklart.  

Resultat  

Tabell 2. Sammanställning av artiklar  

Författare och år Plats för 
studien 

Antal 
deltagare 

Studiedesign 
/Metod 

Resultat Slutsats 

      
Ohlsson, Brulde 
(2005) 

 

Sverige 

 
7 
personer 

 

Tvärsnittstudier 

 
Positiva förbättringar 
gällande 
välbefinnande. 

Fysisk hälsa, 
självkänsla,   
uthållighet och  
återhämtningsförmåg
a och avslappning. 

 

Exponering av qigong 
gav kognitiva 
förbättringar, 
Högre livskvalité, 
Positiva effekter 
kopplade till stress och 
coping, ökad 
empowerment 
 

 
Lindström 
 (2005) 

 

Sverige 

 
9 
abstrakt 

 

Fall - kontroll 
studie 

 

Hälften av studierna: 
förbättrad fysisk hälsa 
Övervägande 
förbättringar i 
psykiska hälsan. 
Måttlig förbättring av 
ökad livskvalité 

 

Akupunktur har 
positiva förbättringar i 
personlig och social 
identitet och själv 
förtroende. 

 

 Lindvall, Stevens 
(2009) 

 

Sverige 

 
21 

personer 
Fall – kontroll 
studie 

Förbättrad livskvalité 
och välbefinnande. 
Förbättrad energinivå, 
styrka och kontroll 
över livet. 

Tai chi påvisade i 16 
studier  ge signifikant 
positiva effekter 
gällande balans och  
psykisk hälsa vid 
frekvent utövande. 
Måttliga förbättringar 
av fysisk hälsa  

 
Gougeon, 
Östlund  
(2007) 

 

Sverige 11 
artiklar 

Ekologisk 
studie 

Ökat välmående, 
minskad stress, 
förbättrad sömn och 
koncentration vid  
Qigong kursens avslut 

 

Positiva resultat av 
qigong gällande 
energi, avslappning, 
sömn, depression 
Ökat väl- befinnande, 
livskvalité 

Grahn, Sörrensen 
(2007) 

Sverige 12 
personer 

Ekologisk 
studie 

Bättre välmående och 
högre livskvalité. 

Qigong är att 
rekommendera för 
förbättring av hälsa. 
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Terjestam, Y 
Jouper, J 
Johansson, C. 
(2010) 

 

Sverige 156 
personer 

Fall – kontroll 
studie 

Minskad stress och 
ökad självbild 

Schemalagd qigong 
kan öka väl måendet i 
skolan 

 

Yasuhiro H, Akira 
T, Satoshi, H 
(2012) 

 

Japan 24 
personer 

Fall – kontroll 
studie 

Stressen minska 
signifikant i 
fallgruppen som 
använt akupressur 
mot kontrollgruppen 

 

Studien visar att 
akupunktur kan hjälpa 
mot stress 

 

Griffith, Jay M. 
Hasley, J 
Liu, H 
Severn, D 
Conner, L 
Adler, L 
(2008) 

Usa 50 
personer 

Randomiserad 
studie 

Minskad upplevd 
stress i fallgruppen 

 

Exponering av qigong 
kan vara effektiv mot 
stress 

 

Pavão, T 
Vianna, P 
Pillat, M 
Machado, A 
Bauer, M 
(2010) 

 

Brasilien 24 
personer 

Kvalitativ 
studie 

Akupunktur kan 
minska stress, 
depression och 
ångest 

 

Akupunktur kan 
dämpa psykisk ohälsa 

 

Linder, K. 
Svärdsudd, K. 
(2006) 

Sverige  18 
personer 

Randomiserad, 
klinisk studie 

 

Qigong minskade 
stressen mest. 

Qigong har en 
stresslindrande effekt. 

      

 

Akupunktur 

Akupunktur en effektiv metod för att sänka stress relaterade problem hos individer, både 

yngre och äldre (Pavão et al. 2010). I studien var de två olika grupper, som var indelade i 

yngre och äldre, detta för att få reda på om olika ålderskategorier påverkades olika vid 

behandling av akupunktur. Vid upprepade behandlingar av akupunktur så stimulerades olika 

hormoner vilket visade sig kunna påverka vårt humör till det bättre. Men för att bättre utreda 

om akupunkturens effektivitet inom stress lindring så bör dock dubbelblinda- placebo studier 

utföras. Detta för att se de långvariga resultaten, de underliggande mekanismer och den 

kliniska relevansen (Pavão et al. 2010). 

 

Akupunktur och Akupressur som en effekt utifrån patienters synvinkel 

 
Enligt Lindström M (2005) har det kunnat ses att det i en studie gjord av Peterson et al (2004) 

på 23 patienter fanns resultat som visade att patienters uppfattning om hur akupunktur 

fungerar berott dels på hur deras upplevda förhållande med sin terapeut sett ut gällande 

förtroende, och också på hur de deltagade kunna prata och hur stöttade de känt sig. Peterson et 
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al (2004) visar också att en ökad känsla av mer energi, styrka och förändringar i personlig och 

social identitet kunnat upplevas. Vissa upplevde inget förbättring alls. Det som generellt 

upplevdes som en viktig del i den litteraturstudie av akupunkturens och akupressurens effekt 

ur patientens synvinkel, var att den holistiska synen på hälsa var en viktig del i själva 

behandlingen vilket gett patienten en känsla av att terapeuten förstått deras liv. Även att om 

vårdarnas åtgärder planeras tillsammans är det en viktig del, sett från patienters synvinkel 

(Lindström, M 2005). 

 

Lindström menar att det finns ett stort intresse för akupunktur och akupressur och att intresset 

finns i så hög grad hos allmänheten att det borde ingå i sjuksköterskans utbildning. Lindström 

menar vidare att akupunktur, och akupressur har få biverkningar samt att det är metoder som 

kan ges till rimliga kostnader. Resultatet av litteraturstudien visade att de positiva resultaten. 

kan vara en anledning till att lägga mer tid åt forskning inom området akupunktur och 

akupressur i Sverige och att det också kommer att göras inom Karolinska Institutet. Det 

kommer där att skapas ett centrum för alternativmedicin (Lindström, M 2005) 

Akupressur 

Denna behandlingsmetod mot stress har utretts i Japan. De man då fokuserade på var tre 

punkter bakom örat som skulle tryckas på under 5 sekunder, på båda öronen. Detta utreddes 

för att se om det kunde hjälpa mot upplevd stress. Det som kunde utläsas efter fyra veckor 

med denna självbehandling var en skillnad i fallgruppen, de hade en minskad stress 

upplevelse (Yasuhiro, Akira & Satoshi 2012). Att själv kunna göra dessa övningar är en billig 

och effektiv metod för att minska stressen hos individer. Dock behövs individanpassade 

metoder då detta kanske inte passar på alla enligt författarna. Behandling med akupressur kan 

vara ett verktyg som skulle passa att lägga in i de olika stresshanteringsmetoder som finns 

(Yasuhiro, Akira & Satoshi 2012). 

Qigong hos sjukhuspersonal 

 I en studie om att minska stressen hos sjukhuspersonal genom qigong så uppmättes att 

qigong sänkte den upplevda stressen hos de som medverkade, även smärtintensiteten hos de 

som hade smärta minskade (Griffith et al. 2008). Qigong verkar ha en positiv inverkan på 

både puls och blodtryck då dessa sänktes när deltagarna utövade qigong (Griffith et al. 2008). 

Dock kan författarna inte säga om de är qigong i sig som påverkat stressnivån, blodtryck och 

puls eller om det är så att det bara är för motionen i sig som påverkar kroppen. Motion har en 

känd koppling med att förbättra stress symptom. Men det som kunde påvisas i studien var att 
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qigong minskade den upplevda stressen hos sjukhuspersonalen signifikant (Griffith et al. 

2008).  

Qigong inom skolan 

Qigong har visat sig ha en stressreducerande effekt på skolungdomar 13-14 år, pojkar 

upplevde mindre stress än flickor efter avslutad träning (Terjestam, Jouper & Johansson 

2010). Att införa qigong som en schemalagd lektion kan vara en bra idé för att hantera 

stressen hos skolungdomar och för att öka välbefinnandet på skolor. Att schemalägga tid för 

qigong möjliggör att alla elever har tillgång till detta som en stresshantering inom skolan 

(Terjestam, Jouper & Johansson 2010). 

Qigong som stressdämpande effekt 

I fallgruppen så minskade symptomen inom områdena stress, depression och spänning, 

kontrollgruppen däremot var oförändrad inom dessa områden (Linder & Svärdsudd 2006). 

Studien menar att qigong kanske inte lindrar stress men kanske kan mildra symptomen, som 

stress ger upphov till. Författarna i denna studie har liknande tankar som den artikeln om 

sjukhuspersonals användande av qigong, att det kanske är motionen i qigong som stresslindrar 

och inte själva qigongen i sig (Griffith et al. 2008) (Linder & Svärdsudd 2006).  Dock anser 

studien att qigong är så pass ofarlig att den skulle vara ett bra verktyg för de som är mindre 

fysiskt aktiva att utöva för att lindra stress symptom (Linder & Svärdsudd 2006). 

QiGong stilen Zhineng Qigong 

Zhineng Qigong har studerats av Ohlsson K, Brulde B (2005)  där ett urval gjort på 7 

individer i olika åldersgrupper som tränat QiGong regelbundet. Intervjuer visar att alla varit 

regelbundna i sin träning och att de börjat träna på grund av problem av något slag och att de 

behövde ett lugn. Samtliga deltagare i studien upplever att de fått snabba effekter av 

träningen. Både fysiska och mentala. Psykiska förbättringar innebar ökat välbefinnande och 

de fysiska effekterna var positiva. Effekter på kroppsliga symtom eller handikapp och gamla 

skador pågrund av stress eller annan påverkan (Ohlsson & Brulde 2005). 

Vad som också kunde ses vara att daglig qigong träning gav positiva nya effekter i förbättring 

av den mentala och fysiska hälsan.  Enligt författarna är gruppträning betydelsefullt. Att träna 

i grupp bidrar till att öka motivation till att utöva träning även på egen hand. Författarna 

menar vidare att effekterna av träningsformen Zhineng Qigong är genomgripande effekter på 

hela individen/organismen samt som en form av terapi som ger ett märkbart lugn. (Ohlsson & 

Brulde 2005). 
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De hälsoeffekter som Zhineng Qigong gett är att fysisk och psykisk hälsa har påverkats 

radikalt. Det finns förbättrade kognitiva och mentala positiva förändringar vilket enligt 

författarna går att koppla till stress och coping med mer ökad empowerment och en ökad 

positiv självbild. Även ett ökat lugn och en bättre stresstålighet har kunnat ses (Ohlsson & 

Brulde 2005). 

Qigong för hörselskadade 

I en ekologiskstudie av Grahn M, Sörensen M (2007) gjort där populationen bestod av 

hörselskadade visade på att Qigong utövande ger effekter på ökad välmående, stress, sömn 

och koncentration med en förbättring (Grahn & Sörensen ). En förbättrad sömn och en 

upplevelse av att stress minskat är de variabler som förbättrats mest för gruppen av 

hörselskadade. Populationen var 3 män och 13 kvinnor i åldrarna 35-65 år. Utöver det även en 

deltagare som fungerade som tolk för utövarna. Gruppsammankomsterna bestod i sju 

gruppträffar med Qigong utövare. Sammanlagt 24 timmar. Resultatet visade att tre kvinnor 

valt att av sluta kursen för att de fått en av ökad värk och tinnitus samt att de uppstått 

svårigheter i privat livet. Träningen har också av deltagare kunnat kännas alltför kravfylld 

vilket resulterade i deltagande av 10 kvinnor och 3 män (Grahn & Sörensen 2007). Resultatet 

visar att variablerna välmående, stress, sömn och koncentration ökat i grad under studiens 

gång. (Grahn M, Sörensen M (2007) 

Tai Chi  

Lindvall och Stevens (2009) presenterar i en litteraturstudie effekter av utövande av Tai Chi. 

Från 21 randomiserade kontrollerade studier vilket visade sig i signifikanta förbättringar för 

Tai chi gruppen i jämförelse med kontrollgruppen i de 24 områden som studien innefattade. 

Litteraturstudien visade på att Tai chi är en träningsform som ger goda effekter på balans, 

rädsla för fall och upplevd psykisk hälsa vid frekvent utövande. En majoritet av studierna 

resulterade i signifikant positiva effekter (Lindvall, A 2009). Betydande effekt kunde däremot 

inte ses på gångförmåga benstyrka, rörlighet, flexibilitet och upplevd fysisk hälsa och 

kardiovaskulära funktoner var inte entydiga (Lindvall, A 2009). Endast hälften av studierna 

kunde i de områdena visa på signifikanta förbättringar (Lindvall, A 2009). 6 av 21 litteratur 

studier som gjordes visade signifikanta positiva effekter av Tai chi (Lindvall, A 2009). 

Sammanfattning av resultatet 

Inom den kinesiska medicinen har fyra undergrupper av olika metoder undersökts. De fyra 

områdena är akupunktur, akupressur, qigong och tha chi. Både yngre och äldre kan använda 

sig av akupunktur och biverkningarna är få (Lindström M 2005)( Pavão et al. 2010). 

Behandling med akupressur är ett verktyg som skulle passa att lägga in i de olika 
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stresshanteringsmetoder som finns (Yasuhiro, Akira & Satoshi 2012). Det är en billig och 

effektiv metod för att minska stressen hos individer (Yasuhiro, Akira & Satoshi 2012). 

Qigong som stresshanteringsmetod har undersökts i både mellanstadiet och på ett sjukhus och 

alla resultat visa på att utövningen av qigong hade en positiv inverkan på de flesta (Terjestam, 

Jouper & Johansson 2010)(Griffith et al. 2008). Då det är en metod som är säker och har 

många positiva effekter knuten till sig, så som ökat lugn, bättre stresstålighet och ökad 

empowerment (Ohlsson K, Brulde B 2005). 

 

Tai chi är en träningsform som ger goda effekter på balans, rädsla för fall och upplevd psykisk 

hälsa vid frekvent utövande. En majoritet av studierna resulterade i signifikant positiva 

effekter (Lindvall, A 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Fördelen med litteraturstudie var att det finns relativt nya och uppdaterade artiklar om detta 

ämne, då det är något som blivit populärare under 2000- talet. Så att hitta artiklar från år 

2004-2013 var inte svårt. Dock var det många artiklar som såg bra ut, men tyvärr var betal 

artiklar, hade dessa inkluderas kanske resultatets hade varit annorlunda eller att rapporten 

kunnat få en tydligare förklaring till varför den kinesiska medicinen har en påverkan på 

individer. Det som är intressant med artiklarna är att det kommer många från just Sverige, 

finns både för och nackdelar med detta. Fast genom att ha många artiklar från Sverige så kan 

man relatera tydligare till hur denna metod fungerar på Sveriges befolkning. 

Då sökguiden Cinahl skulle användas så hittades inga relevanta artiklar så denna sökguide 

fick uteslutas. Istället användes bara Google Scholar och Academic Search Elite, där det fanns 

ett urval av artiklar som kunde inkluderas och många artiklar i full text. Det har inte kunna gå 

att jämföra artiklarna, då de alla har utförts på olika arenor, vilket kan vara bra för att se om 

det ger effekt på olika platser. Men svårt då man inte bara kan referera till en undersökning 

för att bevisa effekt. 

Artiklarna hade i allmänhet inte så stor undersöksgrupp vilket kan vara negativt, men då det 

oftast gick ut på att träna individer inom de olika områdena så kan inte för stor grupp 

inkluderas. Det kunde i vissa artiklar vara svårt att utläsa resultaten i de olika diagram och 

tabeller som ställts upp i artiklarna. Sökorden har varit lite spridda då det under kinesisk 

medicin finns en rad olika sökord som kunde användas, så dessa fick under söktiden utökas då 
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inte alla artiklar kunde hittas genom att enbart sökas på kinesisk medicin. Inom stress området 

har bara stress och stresshantering används som sökord. 

Resultatdiskussion 

Akupunktur som behandlings form vid stressrelaterade problem är en effektiv metod att sänka 

stress symtom hos både yngre och äldre individer (Lindström 2005). Förhållandet med den 

behandlande terapeuten var en viktig del i behandlingen och hur dess relation såg ut likaså. En 

viktig del i behandlingen med akupunktur och akupressur är det holistiska tänkandet och dess 

innebörd; att få känna att terapeuten ser mig, förstår mitt liv och att behandlingsmetoder och 

åtgärder bestäms tillsammans visar sig vara viktigt. Att akupunktur ger mer energi och styrka 

är en viktig del i behandlingens resultat (Lindström M 2005). Det är därför av stor vikt att 

akupunktur ingår som en del i stresshantering.  

Litteraturstudien visar att metoden akupressur som behandling av punkter bakom örat är en 

billig och effektiv metod vid stresshantering. Litteratur studien visar dock att det 

individanpassade metoder som behövs för att få bättre resultat (Yasuhoro, Akira & Satoshi 

2012). 

Qigong visar sig vara en metod som minskar stress för sjukvårdspersonal signifikant. Vid 

qigong utövande påverkades puls och blodtryck positivt, vilket även kan ha att göra med att 

utövande av motion har den påverkan (Griffith et al.2008). Qigong i skolan på ungdomar 

mellan 13-14 år är att rekommendera speciellt för pojkar därför är det av stor vikt att utforma 

skolan på så sätt att qi gong schemaläggas för att på så sätt fungera som och vara tillgänglig 

som stresshantering för ungdomar i skolan. Qigong kan också ses som en viktig påverkan på 

depression och spännig. Det motionsutövande som qigong innebär lindrar stress och med 

tanke på dess milda fysiska form passar det även för mindre fysiskt aktiva (Linder & 

Svärdslund 2006), vilket gör att det är en metod som passar många.  

Qigong kunde ses öka välbefinnande och även till att få hjälp med gamla krämpor. Grupp 

träning med qi gong innebar att det uppstod ett socialt välmående och hade för de tränande en 

betydande faktor. Kognitiva och mentala förbättringar och förändringar som går att koppla till 

coping med ökad empowerment och en mer positiv självbild med ökat lugn och en bättre 

stresstålighet kunde ses, vilket gör att den stress hanterande effekten av qigong utövande 

stärks (Ohlsson K, Brulde B 2005). Qigong för hörselskadade visar att sömn, ökat välmående, 

stress och koncentration är områden som förändrats mycket till det bättre av qigong. Tai chi 

visar sig ha en positiv inverkan. Dock kunde det inte ses som entydiga på gångförmåga, 

benstyrka och rörlighet. Upplevd fysisk hälsa och kardiovaskulära funktioner. Enbart hälften 

av studierna visade där positiva resultat.(Grahn M, Sörensen M 2007). 
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Denna studie skulle innefatta kinesisk massage och örtmedicin men några artiklar om detta 

kunde inte hittas och dessa ämnen har då uteslutits.  

Andvändbarhet och vidare forskning 

Denna studie har visat att kinesisk medicin har bra effekt, dock är det mycket som måste 

forskas vidare på. I de artiklar som ingår i studien så påpekas bara positiva resultat och inga 

direkta nackdelar kan urskiljas. Anledningen till detta kan vara valet av sökord som inte täckte 

denna sida och som kan behöva undersökas eller så är det så att kinesisk medicin bara har 

positiva effekter, vidare forskning måste till. Det som återkom i artiklarna var det att behovet 

av vidare forskning behövs för att särskilja på vad de är som gör dessa metoder inom kinesisk 

medicin till bra användning vid stress (Griffith et al.2008) (Yasuhoro, Akira & Satoshi 2012) 

(Terjestam, Jouper & Johansson 2010)(Griffith et al. 2008). Kan det vara utövandet av fysisk 

aktivitet inom qigongen och tha chi eller beröring som används vid t.ex. akupressur och 

akupunktur som lindrar stressen?  

Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att kartlägga vilka metoder som kan vara hälsofrämjande och 

möjliga för att förbättra tillståndet för de personer som lider av stressrelaterade problem. Till 

en viss del ansågs detta arbete även visa vad den traditionella kinesiska medicinen (TCM) har 

för syn på hälsa och vad det är för metoder som innefattas i den traditionella kinesiska 

medicinen. Litteraturstudiens resultat visar att kinesisk medicin som helhet är en metod som 

har effekter av att vara stressreducerande, då ett flertal studier har visat på att ett större lugn 

kan upplevas. Till det kommer också en bättre självkänsla, ett ökat självförtroende, grupp 

gemenskap, en känsla av att vara starkare och ett ökat empowerment. Även en bättre 

självkänsla kan upplevas.  

Akupunktur är en metod som har positiva förbättringar i personlig och social identitet och 

självförtroende. Det är en metod som ger mer energi, en ökad avslappning, förbättrad sömn 

och ett ökat välbefinnande samt en förbättrad livskvallite. Det kan hjälpa mot stress och 

psykisk ohälsa. Därför anser vi att detta arbete visar att det är en metod som kan införas i en 

högre grad än vad den görs i dag inom hälso- och sjukvård. Att införa akupunktur och 

akupressur som en del av det arbete sjuksköterskan gör i sitt omvårdande arbete vore inte 

otänkbart. Men att ta i beaktning är också att akupunktur inte alltid har en positiv verkan på så 

sätt att metoden visat sig inte ge något resultat alls i vissa fall. 

Det resultat som kartläggningen i detta arbete visar är att qigong är en metod som visar sig i 

denna litteraturstudie ha en hög stresslindrande effekt. Metoden ger positiva effekter kopplade 
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till stress och coping och även kognitiva förbättringar. Då schema lagd qigong kan öka väl 

måendet i skolan anser vi att detta arbete kan användas som ett underlag till att få detta förlag 

verkligt. Metoden visar sig vara effektiv mot stress och har en stresslindrande effekt . Det kan 

därför vara en metod att använda till barn som går i skolan. Tai chi är en metod som visat sig 

ha positiva effekter på balans. Metoden visar sig också påverka den psykiska hälsan positivt 

då den används vid frekvent utövande samt att måttliga förbättringar av den fysiska hälsan 

kan ses, tai chi och qigong kan införas i den dagliga aktiviteten i barns skolgång då positiva 

effekter hittats.  

 Kinesisk örtmedicin är den enda metoden i denna litteraturstudie som inte kunnat påvisas ha 

en hälsofrämjande effekt, då inga artiklar kring detta ämne hittats. Det visar att det är av 

intresse att den metodens hälsofrämjande effekt studeras mer i framtiden. Likaså har inget 

tagits upp om den traditionella kinesiska medicinens syn på hälsofrämjande insatser. För att 

undersöka om det finns ytterligare kunskap inom den traditionella kinesiska medicinen som 

kan ha en hälsofrämjande verkan, anser vi att även det bör studeras närmare i framtiden. 

 

Att använda metoder som innefattas av den Traditionella kinesiska medicinen; akupunktur, 

akupressur, qigong och tai chi som friskvård är möjligt då det ses som en hälsofrämjande 

åtgärd. 
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