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Abstrakt  

Bakgrund: Begreppet stress skapades för att beskriva hur människan svarade på 

påfrestningar. Stress upplevs av de flesta som en negativ känsla. Människans 

stressregleringssystem är anpassat för kamp eller flykt och fungerar bra vid kortvariga 

situationer men är mindre adekvat för längre påslag. Långvarig stress kan ge upphov till flera 

olika hälsoproblem och blir vanligare i samhället. Fysioterapeuter kan använda sig av olika 

behandlingsmetoder riktade mot de stressrelaterade symptomen som uppstår till följd av 

stress. Syfte: Syftet med denna studie var att gör en litteraturöversikt över vilka 

behandlingsmetoder som kan användas av fysioterapeuter vid stressrelaterade symptom. 

Metod: Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Amed och PEDro. 

Sökordkombinationer användes för att kombinerade termerna för stress och fysioterapi. Totalt 

inkluderades 23 artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarnas metodologiska 

kvalité granskades med PEDro-skalan. Resultat: Studier om 12 olika interventioner blev 

funna som kunde användas av fysioterapeuter. Samtliga interventioner förutom en, visade på 

positiva resultat för reducering av stressrelaterade symptom. Flest artiklar blev funna om 

yoga, qigong och träning. För feldenkrais, basal kroppskännedom, avslappning, dans, 

mindfulness, elakupunktur, lymfdränage, massage, fysioterapi kombinerat med 

stresshantering och stresshantering i grupp blev bara enstaka studier funna. Tai-chi visade inte 

på några fördelar men resultatet baserades bara på en studie. Metodologiska problem som 

exempelvis blandade interventioner eller korta uppföljningstider förekom. Konklusion: 

Samtliga interventionerna förutom tai-chi visade på goda resultat för att reducera 

stressrelaterade symptom. Yoga, träning och qigong var de interventioner som det fanns flest 

studier om och således mest underlag för. 

Nyckelord: Qigong, sjukgymnastik, stress, träning, yoga 
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1. Bakgrund 

Begreppet stress skapades av forskaren Hans Seyle för att beskriva hur människan svarade på 

olika påfrestningar som exempelvis lång belastning, värme, kyla och andra negativa händelser 

som kunde leda till hälsoproblem. Senare stressforskare har belyst att stressen inte behöver 

innebära något negativt utan är en naturlig reaktion som kan leda till ökad koncentration och 

drivkraft om individen upplever sina resurser som tillräckliga. (1) Enligt 

stressforskningsinstitutet definieras stress som ett tillstånd av obalans mellan yttre krav och 

inre resurser (2). Währborg definierar stress som “de psykologiska och fysiologiska reaktioner 

som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd där av ger upphov till 

funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur” (3, s.55). När vi idag pratar om stress 

upplevs det av de flesta som en negativ känsla som påverkar kroppen psykiskt eller fysiskt 

eller genom en kombination av dessa (4). 

 

Människans stressregleringssystem är biologiskt anpassat för kamp eller flykt när hotfulla 

situationer uppstår eller för att skärpa sinnet vid nyinlärning. När dessa situationer är 

kortvariga är stressen funktionell.  I det moderna samhället uppstår fler situationer som kan 

tolkas som hotfulla av hjärnan och kan ge stresspåslag men som egentligen inte innebär något 

fysiskt hot. Dessa stressframkallande faktorer kallas för stressorer. Vad som upplevs 

stressande och därmed blir en stressor är individuellt. Psykosociala eller långvarigt 

påverkande stressorer är våra stressregleringssystem inte skapade för 

(3).  Stressregleringssystemet har funnits sedan urminnes tider och är en så kallad 

reaktionstriad. Det innebär att det autonoma nervsystemet och det hormonella systemet ställer 

om vid ett visst stimuli så att det önskade beteendet får så optimerade förutsättningar som 

möjligt. Människan kan inte viljemässigt stänga av det autonoma nervsystemet eller det 

hormonella systemet men i det moderna samhället har det blivit socialt fördelaktigt att inte ge 

utlopp för vissa av de beteenden som stressregleringssystemet uppmanar till, exempelvis 

aggressivitet. Denna psykosociala stressreaktion får på så vis inte leva ut hela sin gång. Pågår 

detta under längre tid uppstår biologiska riskmoment som påverkar den mentala och fysiska 

hälsan (5). 
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Vid ett upplevt hot skickas signaler från hjärnbarken vidare till hypotalamus och därifrån sker 

ett sympatikuspåslag som frisätter adrenalin från binjurarnas märg. Hormonerna förs via 

blodet till hypofysen vilket bland annat leder till att hormonet ACTH produceras som i sin tur 

ger en frisättning av en mängd olika hormoner främst kortisol. Detta system gör oss redo för 

kamp eller flykt (6). Kortisol hämmar leverns bildning och upplagring av glykos vilket leder 

till en ökad koncentration i blodet. Kortisol leder även till nedbrytningen av fett och proteiner. 

Rubbade nivåer av kortisol leder till en ökad risk att drabbas av många olika sjukdomar som 

exempelvis diabetes, depression, högt blodtryck och bukfetma (3,5). Långvarig stress kan leda 

till en rubbning av immunsystemet (5).  

 

Kroppens olika system återhämtar sig och byggs upp under sömnen. Vid oro eller stress inför 

sömnperioden eller morgondagen kan sömnkvaliten påverkas negativt. Med sämre 

återhämtning kan stresskänsligheten öka. Om detta pågår under en längre tid ökar sannolikt 

riskerna att drabbas av långvarig stress (7). 

 

Långvarig stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukdomar, somatiska som psykiska (8). 

Stress på arbetsplatsen och överarbete kan leda till långvarig stress som är kopplat till flera 

olika typer av hälsoproblem som hjärt- kärlsjukdom, muskuloskeletala- och psykologiska 

sjukdomar (5). Mer än 50 % av arbetarna i industriländer klagar på stress i deras arbetsmiljö 

och det är idag ett stort och växande problem inom EU (8-10) I Sverige har de 

arbetsrelaterade problemen orsakade av stress och den stressrelaterade sjukfrånvaron ökat från 

mitten av 90-talet till början av 2000-talet (11). Den arbetsrelaterade stressen fortsatte att öka i 

Sverige och nådde sin topp 2003 för att sedan minska något fram till 2008 (9). Förutom det 

personliga lidandet så innebär den stressrelaterade ohälsan höga kostnader för de nationella 

hälsosystemen samt för den drabbade individen (8).  

 

När en individ blir utsatt för stressorer som inte hanteras korrekt kan stressrelaterade symptom 

börja utvecklas. Symptomen kan manifesteras som kognitiva, emotionella, fysiska och 

psykosociala besvär exempelvis koncentrationssvårigheter, oro och hjärtklappning (7,12) Om 

det påfrestande omständigheterna består över längre tid kan symptomen successivt förvärras 

och leda till ett utmattningssyndrom. Huvudbetoningen av syndromet ligger på psykisk 

utmattning åtföljt av kroppsliga symptom. Detta kan manifestera sig i exempelvis oförmåga 

att hantera krav, kroppsliga smärtor, orkeslöshet och känslomässig instabilitet (13). 
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De stressrelaterade hälsoproblemen har skapat ett behov av åtgärder riktad mot stressen. 

Symptomen från den stressrelaterade ohälsan kan behandlas farmakologiskt men det är 

verkningslöst för att förhindra uppkomsten av stressreaktioner (3). För att angripa själva 

uppkomsten måste belastningen av stressorer i vardagen minskas och/eller toleransen mot 

dessa stressorer ökas (5). Det kan göras med hjälp av psykoterapi som riktar sig mot att 

förändra tankemönster och beteende hos en patient för att öka kontrollen över sin situation 

(3). Genom terapi individuellt samt i grupp får patienten socialt stöd och lär sig att hantera 

stressfyllda och känslomässigt krävande situationer bättre, det vill säga den lär sig bättre 

fungerande copingstrategier (7). Det finns även behandlingsmetoder riktade mot 

stressrelaterade symptom som kan utföras av en fysioterapeut (5). Exempel på sådana 

behandlingsmetoder är fysisk aktivitet, yoga, basal kroppskännedom, qigong, biofeedback och 

progressiv avslappning (14-18). För att främja hälsa arbetar fysioterapeuten med rörelse då 

rörelse ses som grunden för hela människans funktion (19). 

 

Vi saknar idag en noggrann litteraturöversikt över vilka behandlingsmetoder som kan 

användas av fysioterapeuter vid stressrelaterade symptom. Vi har blivit intresserade av detta 

område då en översikt skulle ge en bättre förståelse av behandlingsalternativen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Syfte 

Syfte med denna studie var att göra en litteraturöversikt över vilka behandlingsmetoder som 

kan användas av fysioterapeuter vid stressrelaterade symptom. 

      

3. Material och metod 
 

3.1 Litteraturundersökning 

En litteraturöversikt utfördes genom litteratursökningar i databaserna PubMed, AMED, Cinahl 

och PEDro enligt tabell 1. Sökningen utfördes mellan 2014-03-03 till 2014-03-12. 

Sökordskombinationer som användes var: 

 

1. Stress* AND ”Physical therapy modalities 

2. Stress* AND ”Physical therapy” 

3. Stress* AND Physiotherapy 

4. “Stress, psychological” AND “Physical therapy modalities” 

 

Till de tre första sökkombinationerana togs MeSH termer fram i PubMed och kombinerades 

med stress*. Trunkering = * användes vid stress för att inte riskera att utesluta relevanta 

artiklar. I AMED och PubMed begränsades antalet träffar genom att använda NOT framför 

urinary, cancer och fracture enligt boolesk logik för att exkludera irrelevanta artiklar.  

 

Till den fjärde sökkombintaionen togs MeSH termen “Stress, psychological” fram i PubMed 

för att ytterligare precisera sökningen mot studiens syfte. Sökningen begränsades genom att 

välja att MeSH termerna skulle vara med som major topics i PubMed. I CINAHL användes 

suggest subject terms vilket ledde till att “Physical therapy modalities” ändrades till ”Physical 

therapy”. 

 Sökningarna begränsades ytterligare genom att sökningen skulle inkludera människor, vara 

skrivna på engelska eller svenska och artiklar skulle vara publicerade senast år 2000 i de 

databaser detta var möjligt. 
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3.2 Inklusionskriterier:  

 Artiklar skrivna på svenska eller engelska. 

 Artiklarnas syfte måste vara riktat mot behandlingar av stressrelaterade symptom. 

 Behandlingarna måste kunna användas av fysioterapeuter.  

 Studier gjorda på människor. 

 

3.3 Exklusionskriterier: 

 Material publicerat tidigare än 2000. 

 Reviewstudier. 

 Artiklar utan tillgängligt abstrakt 

 

Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PubMed “Stress, psychological” 

AND “Physical therapy 

modalities” 

215     24     0      16 

PubMed Stress* AND “Physical 

therapy modalities” 

249 5 2 1 

PubMed Stress* AND ”Physical 

therapy” 

832 9 5 2 

PubMed Stress* AND Physiotherapy 409 5 2 1 

CINAHL “Stress, psychological” 

AND “Physical therapy” 

9 1 1 0 

CINAHL Stress* AND “Physical 

therapy modalities” 

3 0 0 0 

CINAHL Stress* AND ”Physical 

therapy” 

496 3 2  

CINAHL Stress* AND Physiotherapy 166 1 0 1 

PEDro “Stress, psychological” 

AND “Physical therapy 

modalities” 

0 0 0 0 

PEDro Stress* AND “Physical 

therapy modalities” 

1 0 0 0 

PEDro Stress* AND ”Physical 

therapy” 

32 2 1 1 

PEDro Stress* AND Physiotherapy 32 3 1 1 

AMED “Stress, psychological” 

AND “Physical therapy 

modalities 

16 2 1 0 

AMED Stress* AND “Physical 

therapy modalities” 

76 1 1 0 

AMED Stress* AND ”Physical 

therapy” 

227 5 4 0 

AMED Stress* AND Physiotherapy 126 2 2 0 

Totalt  2889 62 22   23 
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3.4 Urval 

Ett urval av artiklarna funna i databaserna gjordes genom att läsa titlarna och abstrakten vilket 

resulterade i 62 relevanta artiklar. Efter det rensades dubbletter ut som var 22 till antalet. De 

utvalda artiklarna genomgick ytterligare en granskning genom att hela artiklarna lästes och de 

artiklar som ej var relevanta för litteraturöversiktens syfte exkluderas (17st). Totalt 

inkluderades 23 artiklar.  

 

3.5 Kvalitetsgranskning 

De utvalda kvantitativa studierna kvalitetsgranskades enligt PEDro scale (Bilaga 1) som 

består utav 11 frågor som besvaras med antigen ja eller nej. Antal ja-svar summeras för att få 

ut en poäng efter att första frågan exkluderas från resultatet. Detta gör att den maximala 

poängenen som kan uppnås är 10. PEDro scale anseågs vara tillräckligt reliabel för att granska 

kvalitén av randomiserade kontrollerade studier. PEDro scale bedömer bara hur studien är 

utformad men tar inte hänsyn till behandlingarnas effekter. I studier som är dåligt utformade 

ökar risken för bias som kan leda till en snedvridning av de tolkade behandlingseffekterna. 

(20)  PEDro databasen användes för att se vilka av artiklarna som redan var bedömda. För att 

fastställa reliabiliteten av författarnas granskning gjordes en granskning av en redan bedömd 

artikel för att säkerställa att bedömningen gjordes likadant. Artiklarna som ej hade någon 

PEDro-poäng granskades sedan gemensamt av författarna. Den befintlig bedömning 

inkluderades i resultatlistan. 

 

3.6 Analys 

Den insamlade datan analyserades genom att följa Fribergs metod (21): 

1.   Skaffa förståelse av det valda materialet för att få en helhetsbild. 

2.   Likheter och skillnader identifieras. 

3.   Sammanställning av materialet genom en beskrivande presentation. 

 

Efter att förståelse och en helhetsbild över materialet hade införskaffats upprättades tabeller 

för de kvantitativa artiklarna enligt PICO för varje intervention. En extra kolumn lades till 

med PEDro-poängen. På så vis kunde population (P), intervention (I), kontrollgrupp (C) och 

utfall (O) samt PEDro-poäng jämföras mellan studierna. De kvalitativa studierna 

presenterades i löpande text i resultatet med fokus på studiernas intervention och utfall. 
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3.7 Etiska överväganden 

I en litteraturstudie är det viktigt med medvetenhet om de personliga åsikterna så att de inte 

påverkade valet av artiklar som inkluderas i studien. Genom att ha ett objektivt 

förhållningssätt i urvalet av artiklarna minskar risken att studien blir vinklad och på så vis 

representerar resultaten verkligheten bättre.  
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4. Resultat 

I de inkluderade artiklarna studerades 12 olika interventioner som behandling för att 

förebygga eller reducera stressrelaterade symptom (tabell 2-13). Totalt inkluderades 23 

artiklar varav 21 artiklar var kvantitativa och kvalitetsgranskades enligt PEDro-skalan med en 

poäng mellan två och åtta. De kvantitativa artiklarna pressenteras enligt PICO i tabellerna. En 

studie var kvalitativ och pressenteras med funna teman i tabellen (22). En studie hade både 

kvantitativa och kvalitativa komponenter och presenteras i löpande text (23).  

4.1 Yoga 

Sju artiklar studerade olika varianter av yoga som intervention vid stressrelaterade symptom 

(tabell 2). De olika yoga interventionerna bestod av hatha-yoga, dru-yoga, mind sound 

resonans technique (MSRT), pantanjali-yoga och egen komponerade yogaprogram.  Inom 

Hatha-yoga jobbar man med sinne, kropp och andningskoordinering samt styrka, flexibilitet 

och balans (24). Dru-yoga karaktäriseras av graciösa rörelser, riktad andning och 

avslappningstekniker som inkluderar affirmation och visualisation (25).  MSRT går ut på att 

skapa vibrationer i kroppen genom ljud. I övriga studier specificerades inte vilka typ av yoga 

som användes utan interventionerna bestod utav ett ihopsatta program med olika yogatekniker 

(26-29).  

Alla studier var kvantitativa var av tre var RCT-studier (25,26,28), en ”randomized 

comparative trial” (24), en ”controlled trial” (27), en ”comparative study” (29) och en 

”quasiexperimental” studie (30). Studierna hade en spridning mellan fyra till sju poäng på 

PEDro-skalan. Den upplevda stressen mättes med samma mätinstrument i två av studierna 

(25,30). I övrigt användes olika mätinstrument för att mäta stress och stressrelaterade 

symptom i alla studier (24-30) Tre av studierna hade en interventionstid som var två veckor 

eller kortare (27-29). Fyra av studierna hade en längre interventionstid mellan 8 till 15 veckor 

(24,25,26,30).  

Studierna om MSRT och det specialdesignade yogaprogramet hade båda kortare 

interventionstid och gjordes på personer med stressrelaterade muskuloskeletala problem från 

columna (28,29). I båda dessa studier jämfördes interventionen med en kontrollgrupp som 

fick endast fysioterapi. I studien med MSRT ingick även fysioterapi som en del av 

interventionen (29). I studien med det specialdesignade yogaprogrammet fick kontrollgruppen 

efter halva behandlingstiden samma behandling som interventionsgruppen (28). I båda 
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studierna sågs signifikanta förbättringar av stress och stressrelaterade symptom i 

interventionsgrupperna (28,29). Vid jämförelse mellan grupperna kunde endast studien med 

MSRT visa på signifikanta skillnader till fördel för interventionsgruppen (29). I den tredje 

studien med kortare interventionstid användes ett yogaprogram som benämns som pantanjali-

yoga bestående av olika övningar och kontrollgruppen fick ingen behandling. Signifikanta 

förbättringar sågs av ångest, sömn, obehag och stressrelaterade symptom i 

interventionsgruppen och kontrollgruppen fick inga signifikanta förbättringar förutom av 

obehag (27).   

Två av studierna med en längre behandlingstid använde Hatha-yoga som intervention (24,30). 

I en av dessa studier fick kontrollgruppen progressiv avspänning som intervention. Båda 

grupperna förbättrade sin ångest och stressnivå. Interventionsgruppen visade större 

förbättringar av mental hälsa vid interventionens slut men inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna sågs. Dock visade kontrollgruppen signifikanta förbättringar på socialfunkiton, 

mental hälsa och vitalitet sex veckor efter interventionens slut vid jämförelse mellan 

grupperna (24). I den andra studien med Hatha-yoga som intervention fick kontrollgruppen 

ingen intervention.  Hatha-yogan visade på signifikanta förbättringar av den upplevda stressen 

samt vid jämförelse mellan grupperna. Interventionsgruppen visade bättre skillnader i 

hjärtrytmen vid interventionens slut utan att vara signifikanta. Inga signifikanta förbättringar 

kunde ses i kontrollgruppen (30). 

En av studierna med längre interventionstid gjordes på barn som gick i sjätte klass. 

Interventionen bestod av ett ihopsatt yogaprogram. Kontrollgruppen fick sedvanlig 

skolidrott.  Inga signifikanta skillnader kunde ses på någon parameter (26). Den sista studien 

med längre interventionstid gjordes på en arbetsplats där interventionsgruppen fick dru-yoga. 

Interventionsgruppen visade signifikanta förbättringar av ryggsmärta och upplevde stress 

jämfört mot kontrollgruppen som inte fick någon intervention (25). 

4.2 Qigong 

Fyra artiklar studerade Qigong som intervention vid stressrelaterad ohälsa. Tre artiklar var 

kvantitativa RCT-studier och hade mellan två till sju poäng på PEDro-skalan (tabell 3). Alla 

studier använde olika mätinstrument för att mäta stress och stressrelaterade symptom samt 

hade olika längd på interventionen som var på fyra veckor, 12 veckor och ett år (31-33).  
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Två av de kvantitativa studierna och den kvalitativa studien undersökte qigong för personer 

med utmattningssyndrom (23,31,33).  I en av de kvantitativa studierna fick 

interventionsgruppen qigong och kognitiv beteende terapi (KBT) medan kontrollgruppen 

endast fick qigong. Både intervention och kontrollgruppen minskade sina utmattningsbesvär 

signifikant utan någon signifikant skillnad mellan grupperna.  Även sjukfrånvaron sjönk 

signifikant i båda grupperna utan någon signifikant skillnad mellan dem. Endast 

interventionsgruppen visade signifikanta förbättringar av den dagliga stressen och 

affektnivå.(31)  

Den andra studien som behandlade personer med utmattningssyndrom jämförde en 

interventionsgrupp som fick qigong med en kontrollgrupp som fick sedvanlig 

läkarbehandling. Båda grupperna förbättrade sig signifikant inom alla mätområden. Inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses (33). I studien gjord av Hwang et al hade 

patienterna olika stressrelaterade symptom som ej beskrevs ingående. Interventionen bestod 

av qigong medan kontrollgruppen inte fick någon intervention. Interventionsgruppen visade 

signifikanta förbättringar av alla mätinstrument förutom sänkningar av kortisolhalten jämfört 

med kontrollgruppen (32). 

Studien av Jouper et al var en single case studie. Den hade både kvalitativa och kvantitativa 

komponenter med betoning på de kvalitativa komponenterna. Studien använde sig av 

intervjuer, dagbok samt mätinstrument för stress och mental närvaro.  Interventionstiden var 

12 veckor uppdelat i tre faser. Subjektet var en 55-årig kvinna med tidigare 

utmattningssyndrom. Deltagarens arbetsbelastning och stress hade ökat och hon hade börjat 

uppleva symptom som gjorde att hon var rädd för att åter igen drabbas av 

utmattningssyndrom. Interventionen bestod av tre olika qigongtekniker som kombinerades 

med mindfullness. Övningarna utfördes två gånger per dag. Varje pass tog ca 25 minuter. I 

resultatet presenterades hennes upplevelser under interventionen. Hon upplevde sig mindre 

oroad av att på nytt drabbas av utmattningssyndrom. Hon kunde acceptera stressfulla 

situationer samt njuta av livet på ett bättre sätt genom att hon upplevde att energin hade ökat 

och oron minskat efter interventionen. (23) 
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4.3 Träning 

Tre artiklar studerade träning som intervention vid stressrelaterad ohälsa (tabell 4). Alla 

studier var kvantitativa var av två var RCT-studier (34,35) och en studie var en ”comparative 

study” (36). Studierna hade fem poäng på PEDro-skalan. Alla studier använde olika 

mätinstrument för att mäta stress och stressrelaterade symptom (34-36). SF-36 användes som 

mätinstrument i två av studierna (35,36), PSS användes som mätinstrument i två av studierna 

(34,36). Studierna hade en interventionstid mellan 8-12 veckor. 

Interventionsgrupperna bestod av personer med stressrelaterad psykisk ohälsa (35), kvinnor 

med förhöjd stressnivå (34) och äldre personer (36).  Samtliga studier använde sig av 

konditionsträning som intervention. I studien av Van der Waerden et al där 

interventionsgruppen fick träning och utbildning jämfördes den med en kontrollgrupp som 

bara fick träning och en som ej fick någon intervention. Grupperna som fick träning visade 

signifikanta förbättringar av depressiva symptom och stress efter interventionen samt vid 

uppföljningar upp till ett år efteråt. Kontrollgruppen som ej fick någon träning visade inga 

signifikanta förbättringar. Vid jämförelser mellan grupperna syntes inga signifikanta 

skillnader (34). Även Starkweather jämförde i sin studie träning mot ingen intervention. 

Studien visade på signifikanta förbättringar av il-6 nivå, sinnesstämning, stress och av 

livskvalité i interventionsgruppen. Skillnaden var även signifikant vid jämförelse mellan 

grupperna. Kortisolnivån sjönk i båda grupperna men ej signifikant. (36)  

I studien av Quartero et al led patienterna av psykisk ohälsa och fick i interventionsgruppen 

träningen och sedvanlig läkarbehandling. Kontrollgruppen fick endast sedvanlig 

läkarbehandling. Endast signifikant förbättring av social funktion kunde ses efter 

interventionstiden i båda grupperna utan signifikanta skillnader mellan grupperna. Utöver det 

gjorde inte någon av grupperna några signifikanta förbättringar (35). 

 

4.4 Feldenkrais och basal kroppskännedom 

En studie jämförde feldenkrais och basal kroppskännedom med sedvanlig fysioterapeutisk 

behandling (tabell 5). Studien var en kvantitativ ”quasiexperimental design” studie och hade 

fem poäng på PEDro-skalan.  Mätinstrumenten i studien undersökte förändringar av 

stressrelaterade symptom, smärta och upplevd självbild. Interventionsgrupperna och 

kontrollgruppen bestod av patienter med olika smärtsyndrom diagnostiserade till ospecifika 

muskuloskeletala problem. Interventionsgrupperna fick 20 pass handledd träning som följdes 
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av hemträning. Interventionsgruppen jämfördes med kontrollgruppen som fick sedvanlig 

behandling där behandlingsmetoderna varierade beroende på vad terapeuten tyckte var 

lämpligast. Även behandlingarnas längd skiftade allt från 5 - 90 pass fram till sista 

uppföljningen. Mätningar gjordes före interventionerna, efter 6 månader och efter 1 år. Alla 

grupper visade signifikanta förbättringar av stressrelaterade symptom, smärta och upplevd 

självbild. Vid jämförelse mellan grupperna kunde inga signifikanta skillnader ses mellan 

grupperna som fick behandling. BK-gruppen visade på lite bättre resultat på smärta och 

psykologiska symptom mot sedvanlig behandling.(37) 

 

4.5 Avslappning 

En studie jämförde ett avslappningsprogram med sedvanlig fysioterapi (tabell 6). 

Avslappningsprogrammet bestod av ett par BK-övningar, aktiva copingstrategier, progressiv 

och autogen avslappning samt betingade avslappningsövningar.  Studien var en kvantitativ 

RCT-pilotstudie och hade fyra poäng på PEDro-skalan. Mätinstrumenten som användes 

valdes för att utvärdera smärta, användandet av analgetika, funktionsnedsättningar från 

nacken, copingstrategier, rörelserädsla och ångest/depressions nivåer. Interventionen utfördes 

under en period på sju veckor med en uppföljning efter 20 veckor. Alla deltagare i studien var 

patienter med långvarig nacksmärta.  Avhopp i studien ledde till att endast 78 % av deltagarna 

återstod vid uppföljningsmätningarna. Alla mätinstrument visade en fördel till 

interventionsgruppen utan några signifikanta resultat grupperna emellan.(38) 

 

4.6 Elakupunktur 

En studie jämförde elakupunktur med ingen intervention (tabell 7). Studien var en kvantitativ 

RCT-pilotstudie och hade fem poäng på PEDro skalan. Sömnen bedömdes och psykologiska 

parametrar mättes. Interventionen bestod av 20minuters elakupunktur en gång i veckan under 

åtta veckor. I kontrollgruppen fick deltagarna ingen intervention. Båda grupperna bestod av 

friska studenter med nedsatt sömnkvalitet. Interventionsgruppen visade förbättrad 

sömnkvalitet med signifikanta skillnader mellan grupperna i två av tre mätinstrument. 

Signifikanta förbättringar av psykologiska parametrar kunde ses i ett av instrumenten och 

delar av de andra två i interventionsgruppen. I ett av mätinstrumenten såg inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna.(39)  
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4.7 Lymfdränage 

En studie jämförde manuellt lymfdränage med vila på studenter (tabell 8). Studien var en 

kvantitativ RCT-studie och hade sju poäng på PEDro-skalan. Mätinstrumentet som användes 

var EEG för att mäta de elektriska hjärnvågorna för att objektivt kunna se hur avslappnade 

subjekten var. Interventionen pågick i 15 minuter. Ett inklusionskriterium i studien var att 

deltagarna hade >80 på Stress Respons Inventory (SRI). Interventionsgruppen visade 

signifikant ökad avslappning på EEG genom ökning av alpha och deltavågorna i hjärnan.(40) 

 

4.8 Massage 

En pilotstudie undersökte effekterna av Abhyanga massage hos friska individer (tabell 9). 

Studien var en kvantitativ experimentell-pilotsstudie och hade två poäng på PEDro skalan. 

Mätningar av hjärtrytm, blodtryck och nuvarande upplevda stressen mättes. Interventionen 

skedde under en timme på 20 friska individer utan kontrollgrupp. Interventionen visade 

signifikanta sänkningar av den upplevda stressnivån och medel hjärtrytmen. Inga sänkningar 

av blodtrycket kunde ses.(41) 

 

4.9 Fysioterapi med Stresshantering 

En studie undersökte implementering av stresshantering i fysioterapiprocessen (tabell 10). 

Studien var en kvantitativ single case study och hade två poäng på PEDro-skalan. Patienten 

hade haft kronisk nacksmärta i åtta år. Mätinstrument användes för att mäta 

funktionsnedsättningar i nacken, ångest och tonus i m.trapezius. Interventionen pågick i åtta 

veckor uppdelat på fyra veckor med fysioterapi två gånger i veckan under 60minuter. Sedan 

fick patienten fyra veckor med stresshantering en gång i veckan av en psykolog och EMG 

biofeedback en gång i veckan av en sjukgymnast. Mätningarna visade att 

funktionsnedsättningen i nacken hade minskat med 50 % vid interventionens slut, ångesten 

hade reducerats med 21 %. Mätningar av tonus i m. trapezius under arbetet visade att tiden då 

musklerna var avslappnade hade ökat med 56 %. Vid uppföljning två år efter interventionen 

hade patienten inga kvarstående funktionsnedsättningar i nacken.(42) 

 

4.10 Dans och mindfulness 

En studie jämförde tango, mindfulness meditation och ingen intervention (tabell 11). Studien 

var en kvantitativ RCT-studie och hade fyra poäng på PEDro-skalan. Mätinstrumenten som 

användes mätte stress, stressymptom och mental närvaro. Interventionen utfördes under en 

sex veckors period då grupperna fick en och en halv timmes intervention i veckan. Deltagarna 
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i studien hade själva diagnostiserat sig som deprimerade. Avhopp under studien ledde till 

exkludering vilket reducerade deltagarantalet till 66 personer från 97 personer. Signifikanta 

minskningar av depression i interventionsgrupperna visades vid jämförelse mot 

kontrollgruppen och att stress nivåerna sjönk signifikant i tango gruppen efter avslutad 

intervention. Självkänslan ökade mer hos mindfulness gruppen utan att vara signifikant. 

Tangogruppen ökade sin mentala närvaro mer än de övriga grupperna utan signifikanta 

skillnader.(43) 

 

4.11 Tai-chi 

En studie undersökte effekt av chen style tai-chi på den upplevda stressen (tabell 12). Tai-chi 

är en uråldrig kinesisk kampsport. Chen stilen karaktäriseras av skiftande snabba, långsamma 

och kraftfulla rörelser.  Studien var en kvantitativ ”controlled trail” och hade fem poäng på 

PEDro-skalan. Ett mätinstrument användes för att mäta den upplevda stressen. Studien pågick 

under 10 veckor där interventionsgruppen fick chen style tai-chi 80 minuter en gång i veckan. 

Studie utfördes på friska skolungdomar. Det visade sig att interventionen inte hade någon 

effekt på den upplevda stressen.(44) 

 

4.12 Stresshantering i grupp 

En kvalitativ studie belyste unga kvinnors upplevelser efter att ha deltagit i en kroppsbaserad 

genusmedveten stresshanteringsintervention (tabell 13). Interventionen leddes av en 

fysioterapeut under åtta tillfällen som varade i cirka två timmar. Interventionen bestod av 

basal kroppskännedom, progressiv muskelavslappning samt gruppsamtal där problembaserade 

reflektiva diskussioner kombineras med basal kroppskännedom. För att utvärdera 

interventionen användes kvalitativa intervjuer av 32 deltagare. Analysen av intervjuerna 

resulterade i ett huvudtema: En plats för att stärka och förkroppsliga sig själv och sitt genus i 

ett hektiskt liv. Huvudtemat delades sedan in i tre olika teman med underteman enligt tabell 

13. Resultatet antydde att interventionen ledde till att deltagarna växte som personer och 

minskade på stressens börda inom en stödjande grupp. En process av förändring skapades för 

att kunna hantera individernas bekymmer trots ett stressfullt liv. Interventionen minskade 

även deltagarnas stressrelaterade symptom. (22) 
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Tabell 2. Översikt över studier som innehåller Yoga. 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Smith et al 

2007 (24) 

N = 131 mellan 18-65 

år 

Mild till moderat 

stressnivå. 

Hatha- yoga 1h/v under 10v. PA 1h/v under 10v. STPI  

GHQ-12 

SF-36 

Båda grupperna förbättrade sin ångest & stressnivå på SF-36 under 

interventionstiden samt 6/v efter interventionens slut. Yoga hade förbättrat 

den mentala hälsan mer än PA vid interventionens slut. PA visade på 

signifikant bättre resultat på socialfunktion, mentalhälsa & vitalitet 6v efter 

avslutad intervention.  

    7/10 

Hagins et al 

2013 (26) 

N= 30 barn med god 

generell hälsa i 6e 

klass.  

Yoga ca 50 min/3ggr v under 

15v. 

Skolidrott som 

exempelvis fotboll, 

volleyboll och gång 

inomhus ca 50min/3ggr v 

i 15v. 

HR & BT i 

samband med MTT 

& MAT. 

Inga signifikanta skillnader i stresstålighet mellan grupperna. 5/10 

Telles et al 

2012 (27) 

N=140 mellan 21-

46år. 

Pantanjali -yoga 2ggr/d under 

1v. 

Vanliga dagliga rutiner STAI, SCL-90-R, 

SF-12, NDES, SRQ 

STAI visade signifikant minskning av ångest och stress symptomen 

minskade signifikant enligt SCL-90-R efter 1v hos interventionsgruppen. 

SF-12 visade signifikanta fysiska och mentala förbättringar. NDES visade 

signifikant minskning av obehag i interventionsgruppen men ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. SRQ visade signifikanta 

förbättringar av sömnen i interventionsgruppen. 

4/10 

Tekur et al 

2010 (28) 

N=80med CLBP 

mellan  

18-60år. 

Special designat yogaprogram 

under hela dagen för 

ländryggen under 2v.  

1v/fysioterapi 

heldagsprogram & 1/v 

med 

interventionsgruppen. 

QOL, SLR Yogaprogrammet ökade signifikant QOL. Signifikanta skillnader sågs 

mellan grupperna till fördel för yoga. Båda grupperna fick signifikanta 

förbättringar på SLR dock sågs inga skillnader mellan grupperna.  

5/10 

Bali et al 2012 

(29) 

N=60 med 

nacksmärta 

Daglig fysioterapi 30min och 

20 min yoga avslappning 

genom MSRT under 10/d. 

Daglig fysioterapi 30min 

följt av 20 min vila under 

10/d. 

PAS, ömhet i 

nacken & NDS 

Båda grupperna gjorde signifikanta förbättringar av alla parametrar. Det 

var en signifikant skillnad mellan grupperna till fördel för yoga. 

5/10 

Huang et al 

2013 (30) 

N=63 kvinnor mellan 

40-60år.  

Hatha-yoga 90min/pass 1g/v i 

8v. 

Ingen intervention under 

8 veckor. 

PSS & HRV Signifikanta förbättringar på PSS efter ett pass och efter interventionstiden 

i interventionsgruppen. Inga signifikanta skillnader i HRV efter 90min 

men efter 8 veckor hos interventionsgruppen. 

6/10 

Hartfiel et al 

2012 (25) 

N=74 arbetare mellan 

25-64år som ej utfört 

yoga.  

Dru-yoga 50min/pass 1g/v i 

8v. Samt 20min yoga DVD 

för hemma bruk 2g/v. 

Ingen intervention PSS, RMDQ & 

PANAS-X 

Signifikanta förbättringar av ryggsmärta och upplevd stress i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Interventionsgruppen 

förbättrade signifikant många parametrarar av PANAS-X jämfört med 

kontrollgruppen. 

4/10 

        
N= antal. V=veckor. STPI= State trait personality inventory sub-scale anxiety. GHQ-12= General health questionnaire.  PA= Progressiv avspänning. HR=Hjärtrytm BT=Blodtryck. MTT= 

Mirror tracing task. MAT=the Mental arithmetic task. STAI=State anxiety inventory. SCL-90-R = Symptom checklist-90-R. NDES=Nimengen Discomfort Eveluation Scale. SRQ=Sleep Raiting 

Questionnarie. CLBP= Cronic low back pain. COL= WHOQOL-BREF. PSS= Precevied stress scale. SLR= Straight leg raise test. MSRT= Mind sound resonans tecnique. PAS= Visual pain 

analog scale. NDS=Neck disability score. HRV= heart rate variability. SF-36= 36-item, Short Form Health Survey.  
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Tabell 3. Översikt över studier som innehåller Qigong 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Stenlund et al 

2009 (31) 

N=136 med stressrelaterad ohälsa 

och utmattningssyndrom 

KBT 30ggr/3h i 1år 

och Qigong 1g/v i 

1år. 

Qigong 1g/v i 1år     SMBQ, ELSS, CIS, 

CPRS-S-A & frånvaro 

statistik. 

Båda grupperna visade signifikanta förbättringar av SMBQ. Mellan 

grupperna gjordes större förbättringar i interventionsgruppen men 

skillnaden var inte signifikant. Sjukfrånvaron förbättrades signifikant i 

bådagrupperna utan någon skillnad emellan dem. Interventionsgruppen 

gjorde signifikanta förbättringar av CPRS-S-A och ELSS. 

    7/10 

Hwang et al 

2013 (32) 

N=50 mellan 20-60år med stress 

symptom. 

4v Qigong 2h första 

veckan. v2-4 1h/v. 

Ingen intervention PSS, STAI, Hwan-Byung 

scale, WHOQOL-BREF. 

Kortisol. 

Interventionsgruppen visade signifikanta förbättringar av alla 

mätinstrument förutom sänkningar av kortisolhalten i jämförelse med 

kontrolgruppen.  

2/10 

Stenlund et al 

2009 (33) 

N=82 diagnostiserade med 

utmattningssyndrom 

Qigong 1h 2/v i 12v 

samt sedvanlig 

läkarbehandling på 

kliniken. 

Sedvanlig 

läkarbehandling 

under 12 v. 

HRQOL, SMBQ, SCQ, 

CIS, SF-36, HADS. S-

PARI & fysisk status. 

Bådagrupperna förbättrade sig signifikant inom alla mätområden. Inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses. 

6/10 

       

N=antal. KBT= Kognitiv beteende terapi. SMBQ= Shirom-Melamed Burnout Questionnarie. ELSS= Everyday life Stress Scale. CIS= Checklist Individuall Stress Questionnarie. CPRS-S-A= 

Self-raiting Scale for Affective Syndromes. PSS= Precived stress scale. STAI= State-trait anxiety inventory. WHOQOL_BREF= World health organization Quality of Life questionnaire 

abbreviated version. HRQOL= Health Related Quality of Life.  SQC= Self-Concept Questionnarie. HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale. SF-36= 36-ite, Short Form Health Survey. 

S-PARI= Swedish version of the Physical Assessment Scale.  
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Tabell 4. Översikt över studier som innehåller träning 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Van der 

Waerden et al 

2013 (34) 

N=161 kvinnor med låg 

socioekonomisk status med förhöjd 

stressnivå eller förhöjda depressiva 

symptom nivåer.  

Ett preventiv 

tränings och 

utbildningsprogram 

(TE) utformat för att 

reducera stress och 

depression samt 

skapa fungerande 

copingstrategier. 

Interventionstiden 

var 8v.  

Kontrollgrupp 1(T) fick 

träning. 

 

Kontrollgrupp 2 fick 

ingen intervention. 

CES-D, PSS & RLEQ TE samt T fick signifikant förbättringar av depressiva symtom 

vid interventionstidens slut. Förändringarna var fortfatande 

signifikanta vid uppföljningar 6 & 12 månader efter 

interventionen för T. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 

grupperna vid uppföljningarna mellan TE & T. T & TE minskade 

signifikant deras upplevda stress vid alla uppföljningsmätningar. 

Dock kunde ingen signifikant skillnad ses mellan någon av 

grupperna.  

5/10 

Quartero et al 

2011 (35) 

N=23 med stressrelaterade psykisk 

ohälsa mellan 18-65 år. 

Individuellt 

utformat 

träningsprogram 

30min/d 5d/v i 12v. 

Med en intensitet 

mellan 50-85% av 

max puls.  

Sedvanlig behandling av 

allmänläkare under 12v. 

SF-36 & 4DSQ Ingen skillnad mellan grupperna kunde ses efter 6v. Efter 12v 

sågs en signifikant förbättring av social funktion i båda 

grupperna. Vid jämförelse mellan grupperna sågs inga 

signifikanta skillnader. Ingen skillnad kunde ses på någon annan 

parameter efter 12v.  

5/10 

Starkweather 

et al 2007 (36) 

N=20 mellan 60-90år. Gång med över 60 

% hr 30min 5d/v i 

10v. 

Ingen intervention PSS, POMS, SF-36, 

IL-6 halt i blodet & 

kortisol. 

Signifikanta förbättringar av il-6 nivå, sinnesstämning, stress & 

flera av nivåer livskvalité i interventionsgruppen samt vid 

jämförelse mellan grupperna. Båda grupperna sänkte sina 

kortisolvärden men resultatet var ej signifikant. 

5/10 

       

N= antal deltagare. CES-D= Center of Epidemological Studies Depression questionnarie. PSS= Precived stress scale. RLEQ= Recent Life Events Questionnarie. SF-36= 36-item, Short Form 

Health Survey. 4DSQ= Four-dimensional symptom questionnaire. HR= Puls. POMS= The profile of mood states.   
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Tabell 5. Översikt over studier som innehåller Feldenkrais och basa kroppskännedom 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrume

nt 

Resultat PEDro 

Malmgren-

Olsson et al 

2001 (37) 

N= 78 med 

ospecificerade 

muskuloskeletala 

problem 

Feldenkrais (FK) 20pass samt 

instruktioner för hemträning efter 

interventionen. 

 

Basal kroppskännedoms (BK) träning 

under 20pass a 90min under 3-4 

månader.  Samt rekommendationer att 

fortsätta träna hemma. 

    Sedvanlig behandling (SB) 

mellan 5-45 behandlingar 

vanligen bestående av massage, 

värme, akupunktur, TENS, 

mobilisering & träning under 6-

12 månader.  

 

Jämförelse grupp (JG) 

bestående av friska individer. 

    SCL-90, 

SASB, MPI, 

PS 

Alla grupper visade signifikanta förbättringar av psykologiska symtom, 

smärta och upplevda självbilden. Vid jämförelse mellan grupperna 

kunde inga signifikanta skillnader ses mellan grupperna som fick 

behandling. BK-gruppen visade på lite bättre resultat på smärta och 

psykologiska symtom mot sedvanlig behandling.  

    5/10 

SCL-90= Symptom checklist 90. SASB= Structural analysis of social behavior. GSI= Global severity index. MPI= Multidimensional pain inventory.  

 

 

Tabell 6. Översikt över studier som innehåller avslappning 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Gustavsson et 

al 2006 (38) 

N=37 med långvarig nacksmärta 

mellan 18–65 år. 

Avslappning med 

inslag av BK & 

aktiva 

copingstrategier 

uppdelat på 

7pass/1,5h under 7 

veckor samt 

uppmanades till att 

utföra 

avslappningen 

hemma 2ggr/v. 

    Sedvanlig individuellt 

anpassad fysioterapi som 

inte fick innehålla 

avslappning. 

   VAS, analgetika 

konsumtion, NDI, 

CSQ, TSK. FABQ & 

HAD. Mätningar 

utfördes efter 7v & 

20v. 

29 patienter fullföljde behandlingen & ingick i resultatet. Alla 

mätinstrument visade en fördel till interventionsgruppen utan 

några signifikanta resultat grupperna emellan. 

    4/10 

VAS= Visual analog scale. NDI= Neck diability index. CSQ= Coping strategies Questionnarie. TSK= Tampa scale for Kinesiophobia. FABQ= Fear avoidance beliefs questionnaire. HAD= 

Hospital anxiety and depression scale. 
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Tabell 7. Översikt över studier som innehåller elakupunktur 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Dias et al 2012 

(39) 

N=25 friska studenter med nedsatt 

sömnkvalitet.  

Elakupunktur 

1ggr/v i 20min 

under 8v.  

  Ingen intervention.       MSQ, PSQI, ESS, 

BDI, MBI-SS & 

WHOQOL-brief 

Signifikanta förbättringar av BDI, delar av MBI-SS samt WHOQOL-

brief i interventionsgruppen. Signifikanta skillnader mellan grupperna 

till fördel för interventionsgruppen kunde ses på MSQ och PSQI. 

Interventionen förbättrade sömnkvaliten. Inga signifikanta skillnader på 

ESS kunde ses mellan grupperna. 

   5/10 

MSQ= Mini sleep questionnarie. PSQI= Pittsburgh sleep quality index. ESS= Epworth sleepiness scale. BDI= Beck depression inventory. MBI-ss= Maslach burnout inventory-student survey. 

WHOQOL-brief= World health organization quality of life assessment.  

 

Tabell 8. Översikt över studier som innehåller lymfdränage 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Shim et al 2014 

(40) 

N= 26 studenter med >80 poäng på 

SRI.  

Manuellt 

lymfdränage (MLD) 

i 15min. 

  Vila i 15 min.   Electroencephalograp

hy (EEG) 

Interventionsgruppen visade signifikant ökad avslappning på 

EEG genom ökning av alpha och deltavågorna i hjärnan.  

    7/10 

SRI= Stress respons inventory.  

 

Tabell 9. Översikt över studier som innehåller massage 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Basler et al 

2011 (41) 

N= 20 fiska personer.  Abhyanga massage 

under 1h. 

    -   KAB, HR & BT.   Interventionen visade signifikanta sänkningar av den upplevda 

stressnivån och medel hjärtrytmen. Inga sänkningar av 

blodtrycket kunde ses. 

    2/10 

KAB= Short questionnarie assesing current strain. HR= Hjärtrytm. BT= Blodtryck.  

 

Tabell 10. Översikt över studier som innehåller fysioterapi och stresshantering 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Bruflat et al 

2012 (42) 

N=1 med kronsik nacksmärta. 

 

8v med 8 fysioterapi 

pass samt 8 pass 

stresshantering. 

    - NDI, EMG & STAI-T  Vid interventionens slut hade funktionsnedsättningen i nacken 

minskat med 50 % och ångesten minskat med 21 %. Tiden då 

m.trapezius inte vara anspänd minskade med 56 %. Vid 

uppföljning två år efter interventionen hade patienten inga 

kvartsående funktionsnedsättningar i nacken. 

    2/10 

EMG= Electrommyografi. STAI-T= Spielberg state trait inventory NDI= Neck disability index 
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Tabell 11. Översikt över studier som innehåller dans och mindfullness 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Pinniger et al 

2012 (43) 

N= 97 med självdiagnostiserad 

depression mellan 18-80 år. 

Tango I 6v 1,5h/v.  

 

Mindfulness i 6v 

1,5h/v.   

Ingen intervention. DASS-21, SLS, SES 

& MAAS. 

Signifikanta minskningar av depression i intervetionsgrupperna 

vid jämförelse mot kontrollgruppen. Stress nivåerna sjönk 

signifikant i tango gruppen efter avslutad intervention. Tango 

gruppen ökade sin mentala närvaro mer än de övriga grupperna 

utan signifikanta skillnader. Självkänslan ökade mer hos 

mindfulness gruppen utan att vara signifikant. 

    4/10 

DASS-21= Emotionall states of stress, anxiety and depression.  SLS= Satisfaction with Life Scale SES= Rosenberg Self Esteem Scale. MAAS= Mindfulness attention awareness scale.     

 
Tabell 12. Översikt över studier som innehåller Tai-Chi 

Studie Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat PEDro 

Lee et al 2013 

(44) 

N= 69 friska skolbarn mellan 

11-16år.  

Chen-style tai-chi 

80min/v i 10v.  

Ingen intervention.     PSS-10 Inga signifikanta skillnader uppnåddes i någon grupp.     5/10 

PSS= Precived stress scale 

Tabell 13. Stresshantering: Huvudtema, tema och underteman 

 En plats för att stärka och förkroppsliga sig själv och sitt genus i 

ett hektiskt liv (22) 

 

Finna en social fristad för att utmana  

genus förväntningar 

Att finna egenkraft i kroppen Förändra genus positioner & 

förhållningssättet till livet 
Bli bekräftad i en icke dömande & stödjande atmosfär Närma sig den kroppsliga problematiken Uppgradera sig själv och ens 

färdigheter 

Skapa utrymme för genus och stress reflektion Finna en stund att pusta ut Ändra tempo i livet 

  Sätta gränser & motstå yttre 

påtryckningar 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Litteratursökningen genomfördes i fyra databaser som av författarna ansågs relevanta för att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna. Sökningen gjordes först i PubMed där MeSH-

termer togs ut för att finna och använda en korrekt medicinsk terminologi. MeSH-termerna 

kombinerades med “stress*” i de tre första sökordskombinationerna. Stress trunkerades för att 

inte riskera att missa relevanta artiklar där stress var en del av sökordet. Dessa 

sökordskombinationer gav många träffar med få relevanta artiklar. 

 En fjärde sökordskombination skapades där MeSH-termen “stress, psychological” 

kombinerades med MeSH-termen “physical therapy modalities”. Vi valde att MeSH termerna 

skulle vara med som major topics i PubMed för att utesluta irrelevanta artiklar. I CINAHL 

användes suggest subject terms vilket ledde till att “physical therapy modalities” byttes ut 

mot “physical therapy”. Denna sökning gav färre antal träffar men fler relevanta artiklar 

hittades. MeSH-termen för stress kunde ha använts från början för att begränsa antalet 

irrelevanta artiklar. Utan MeSH-termen för stress blev dock urvalet stort och risken att missa 

relevanta artiklar minskades. PubMed var den enda databasen som gav ett tillfredställande 

utfall av relevanta artiklar. Resterande databaser gav enstaka relevanta artiklar. Det kan ha 

berott på att PubMed var den största databasen av dessa. Fler databaser kunde möjligen ha 

ingått i sökningarna för att finna fler artiklar.  

Studier i vilka interventionerna användes som behandlingsmetoder vid stress och 

stressrelaterade symptom inkluderades. Stress är ett vitt begrepp som används i många olika 

sammanhang. I denna studie snävade författarna av begreppet stress genom att artiklarna 

skulle ta upp psykologiska och/eller fysiologiska symptom som ansågs vara stressrelaterade. 

Studier där en anknytning mellan symptom och stress inte gjordes exkluderades även om 

patologin kunde ha med stress att göra. För att inkluderas krävdes även att artiklarna skulle ha 

en fysioterapeutisk anknytning. Eftersom fysioterapi måste vara baserat på vetenskaplig grund 

exkluderades två studier där behandlingsmetoden eller diagnostiken inte var vetenskapligt 

baserad. Studien av Kienle et al exkluderades på grund av att patienten diagnostiserats genom 

antroposofisk medicin (45).  Studien av Atkins et al exkluderades på grund av att den 

undersökte reflexologi som inte är en vetenskaplig behandlingsmetod (46).   
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Kvaliten av de inkluderade artiklarna granskades med hjälp av PEDro-skalan. De artiklar som 

inte redan var skattade enligt PEDro skattades tillsammans av författarna. För att fastställa 

reliabiliteten av författarnas granskning granskades en redan bedömd artikel till dess att 

bedömningen gjordes likadant. En mer homogen bedömning av samtliga artiklar kunde ha 

skapats genom att granska även de artiklar som redan var skattade. Eftersom PEDro-skalan är 

framtagen för granskning av randomiserade kontrollerade studier (RCT) (20) blev troligen en 

del av artiklarna som ingick i denna studie ogynnsamt granskade eftersom att det är svårt att 

blinda många av de fysioterapeutiska interventionerna. 

5.2 Resultatdiskussion 

Totalt inkluderades 12 olika interventioner som fysioterapeuter kunde använda som 

behandlingsmetoder vid stress och stressrelaterade symptom. Antal interventioner var ungefär 

som vi förväntat oss efter att vi gjort vår bakgrundsforskning. Vi trodde att sökningen skulle 

resultera i fler studier om varje intervention eftersom stressproblematik är ett växande 

problem i västvärlden. Att det inte finns fler studier inom ämnet kan dels bero på svårigheten 

att mäta stressrelaterade symptom. Många olika mätinstrument för mätningen av 

stressrelaterade symptom användes i de funna studierna och kan tyda på att forskningen på 

ämnet fortfarande är på ett relativt tidigt stadium. Mätinstrumenten är oftast 

självskattningsskalor och svaren blir således subjektiva. Endast enstaka studier kombinerar 

dessa subjektiva instrument med objektiva variabler som exempelvis halten av stresshormoner 

i kroppen (32,36). Om fler sådana studier hade gjorts hade kanske mätningen av stress kunna 

bli mer standardiserad vilket troligen skulle leda till fler studier om intervention mot 

stressproblematik. Att få studier är gjorda på vissa interventioner kan också bero på deras 

spridning i världen. Exempelvis är basal kroppskännedom sällan använt utanför Skandinavien 

(47).  Det var dem välkända interventionerna yoga, qigong och träning som flest studier blev 

funna om. 

 

Yoga 

Överlag visade studierna som undersökte yoga att det kan vara ett bra redskap i reducering av 

stress och stressrelaterade symptom på kort sikt. Endast en av studierna hade en 

uppföljningsmätning och den skedde sex veckor efter interventionens slut. Även det anser vi 

är för kort tid för att kunna bedöma om behandlingen fungerar på lång sikt. Vi hade velat se 

uppföljningar efter minst sex månader för att kunna bedöma resultatet på längre sikt. 
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Studierna hade tillräckligt god metodologisk kvalité för att resultaten skulle tas i beaktning. 

Fyra yoga-metoder och ett egenkomponerat yoga-program undersöktes. Yoga består av olika 

moment och kopplar samman mental närvaro med andningen och rörelse (48). Vi tror att 

kopplingen till rörelse kan göra det lättare för utövaren att applicera ett avslappnat förhållande 

vid vardaglig aktivitet. En annan aspekt som kan göra yoga effektivt är att det stärker den 

mentalnärvaron vid utförandet (49) vilket kanske gör att deltagarna måste släppa sina andra 

bekymmer för en liten stund. Det bör hållas i åtanke att det finns många fler olika 

yogainriktningar och alla är kanske inte lämpliga som intervention vid stress och 

stressrelaterade symptom. 

 

Tre studier hade en interventionstid på två till tre veckor (27-29). Studierna visade på goda 

resultat på stress och stressrelaterade symptom vilket kan tyda på att interventionstiderna ej 

behöver vara långa för att nå kortsiktiga förbättringar. Studierna av Tekur et al och Telles et al 

gjordes dock på inneboende på hälsocenter (27,28). Vi tror att resultatet säkerligen har 

påverkats av att deltagarna fick vara i en lugn miljö skyddade från vardagliga stressorer. Även 

mängden av yoga som deltagarna kunde utföra under denna korta tid kan ha bidragit till goda 

effekter. Om effekterna kvarstod när patienterna kom tillbaka till vardagslivet hade varit 

intressant att se. Även i studien av Bali et al fick deltagarna daglig intervention vilket är mer 

intensivt än vanligt (29). I denna intervention användes bara den avslappnande delen av yoga 

i kombination med sedvanlig fysioterapi. Skillnaden från vanlig avslappning var att 

patienterna fick ligga och ljuda olika meningar. En del av studiens förklaring är att vibrationer 

sprids genom kroppen (29) och vi kan tänka oss att detta ger en oscillerande effekt som kan 

ha en positiv inverkan på livskvalitén (50). MSRT kan vara ett bra komplement till vanlig 

avslappning och fler studier på detta hade varit intressant. Denna studie är svår att upprepa 

eftersom ljudandet bestod av indisk sång (chant). 

 

Fyra studier hade en interventionstid på åtta till 15 veckor. Två av dessa studier gjordes på 

hatha-yoga med bra resultat (24,30) vilket tyder på att hatha-yoga skulle kunna vara en bra 

intervention för att sänka stressnivån. Intressant var att en av dessa studier använde sig utav 

hjärtrytm som mätinstrument tillsammans med en skattningsskala (30). Vi anser att det blir än 

mer trovärdigt när både ett objektivt och ett subjektivt mätinstrument visar likadana resultat. 

Endast två studier är dock för lite för att dra några slutsatser. 
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Resultatet tyder på att dru-yoga kan vara en bra prevention för stressrelaterade symptom samt 

för att minska den upplevda stressen.  Dock anser vi att endast en studie på dru-yoga är för 

lite för att kunna dra några klara slutsatser. Studien på dru-yoga utfördes på en arbetsplats 

under arbetstid. Resultatet kan naturligtvis ha påverkats av att deltagarna fick en sänkt 

arbetsbelastning till följd av att de fick gå ifrån arbetet en stund under arbetsdagen (25).  

 

I studien av Hagins et al studerades ett yoga-programs påverkan på stresståligheten. Studien 

gjordes på friska barn och visade att yoga-programmet inte var bättre än skolidrotten (26). Vi 

är inte förvånade att stresståligheten inte ökade då vi inte tror att stresståligheten är nedsatt 

hos friska barn. Det hade varit intressant att se en liknande studie som mäter stresståligheten 

gjord på vuxna individer för att se om resultatet då hade blivit annorlunda. En studie gjord på 

barn är för lite för att säga om stresståligheten påverkas av yoga. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie stämmer väl över med två tidigare gjorda översikter om 

yoga som visade att yoga kan reducera stressnivåer och stressrelaterades symptom (48,51). 

 

Qigong 

Studierna på qigong hade varierande med övervägande goda resultat (31-33). Det 

sammantagna resultatet tyder på att Qigong kan vara en behandlingsmetod som fungerar bra i 

kombination med andra behandlingsmetoder på kort sikt.  Endast en studie hade 

uppföljningsmätningar efter sex månader och efter ett år. Avsaknaden av uppföljning är en 

klar brist och gör det omöjligt att säga om interventionen hjälper på sikt.  Tre av fyra studier 

kombinerade qigong med andra interventioner vilket gör det omöjligt att veta vilken påverkan 

qigong hade på resultatet. Vi anser att dessa hade tillräckligt god metodologiskt kvalitet för att 

resultaten skulle tas beaktning.   

 

I studien där deltagarna hade utmattningssyndrom och fick qigong kombinerat med sedvanlig 

läkarbehandling fick båda grupperna liknande goda resultat (33). Detta kan tolkas som att 

qigong inte påverkade resultatet. Närvaron i interventionsgruppen var dålig med i snitt endast 

15 av 24 personer närvarande per qigongtillfälle. De frånvarande deltagarna fick därför inte 

den tilltänkta interventionsvolymen vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Studien tar upp 

det i sin diskussion. Resultatet kan även ha påverkats av att 20 % i kontrollgruppen respektive 

21 % i interventionsgruppen deltog i komplementerande behandlingar utanför stresskliniken 

(33). Deltagarna har på så vis inte fått samma behandling. 
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I den andra studien där deltagarna hade utmattningssyndrom bestod interventionen av qigong 

kombinerat med KBT och kontrollgruppen fick endast qigong visade båda grupperna liknande 

förbättringar. Det kan tyda på att endast qigong stod för den största delen av förbättringarna. 

Även i denna studie använde deltagarna sig av komplementerande behandlingsmetoder 

utanför stresskliniken, ca 25 % av interventionsgruppen och ca 50 % av kontrollgruppen. 

Detta ansågs ha kunnat påverka resultatet (31). Qigongs påverkan på förbättringen av 

stressrelaterade symptom är i dessa två studier motstridiga. I båda studierna fick en del av 

patienterna farmakologisk behandling. Även denna behandling gör resultatet svårtolkat men 

att utesluta medicinering kan ej ske då på grund av etiska aspekter. 

 

I Studien av Hwang et al var risken för bias var hög på grund av den låga metodologiska 

kvalitén. Studien saknade all form av blindning, jämförande vid baseline och uppföljning. 

Trots detta drar Hwang et al konklusionen att interventionen hade god effekt på 

stressrelaterade symptom (32). Vi anser att deras slutsats inte kan stärkas av studien på grund 

av den dåliga utformningen. Det var synd att denna studie var dåligt gjord då vi tycker att 

mätinstrumenten var intressanta och kopplade ihop objektiva fynd som stresshormon i blodet 

med de subjektiva mätningarna av upplevd stress och stressrelaterade symptom. 

 

Även i den kvalitativa studien kombinerades qigong med en annan intervention (23).  Vi 

anser att kvalitén på studien var relativt god. Studien var väldokumenterad där personens egna 

upplevelser lyfts fram under interventionens gång. Det var även intressant att se hur 

patientens tankar och känslor kopplas ihop med kvantitativa mätinstrument. Det vi saknar i 

studien är uppföljning för att se patientens reflektioner en tid efter interventionen. 

 

Det hade varit intressant att se studier med qigong som fristående intervention för att kunna 

avgöra om det är en behandlingsmetod som i sig självt är lämpad för fysioterapi. En review 

kom fram till att qigong minskade på stress och ångest hos vuxna individer vilket kan stärka 

uppfattningen att qigong var en bidragande orsak till resultaten i studierna med kombinerade 

interventioner i denna litteraturöversikt. Reviewen belyste att fler studier på ämnet behövs 

med hög metodologisk kvalitet vilket även denna litteraturöversikt kom fram till (52).  
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Träning 

Studierna på träning hade varierande men övervägande goda resultat för träning (34-36) Den 

metodologiska kvalitén var god för samtliga studier vilket gör att resultaten av studierna bör 

tas i beaktning. Två av studierna gjordes på relativ små grupper 20 respektive 21 deltagare 

(35,36) I studien av Quartero et al hoppade även några personer av vilket blir ett procentuellt 

stort avhopp ur en redan liten grupp. Studien gjordes på personer med psykisk-ohälsa till följd 

av stressrelaterad överbelastning och var den enda studien som inte visade så goda resultat 

(35). Att träning inte fungerade bra för denna grupp skulle kunna bero på att påfrestningen 

från träningen bara blir kontraproduktivt vid ett redan överbelastat stressystem. Känslorna av 

ökad hjärtrytm kan även påminna om stressrelaterade symptom vilket kan kännas obehagligt. 

I de andra två studierna var resultaten positiva. Att träning vid stressrelaterade symptom 

fungerar är bevisat och resultatet är inte så förvånande. 

 

Det stämmer också väl överens med en review på ämnet som visar att träning reducerar 

stressrelaterade symptom och ökar tåligheten mot stressorerna (53). 

 

Alla studier använde aerob träning. Det hade varit intressant att se studier på anaerob träning 

för att se denna träningsforms påverkan på stress och stressrelaterade symptom. I en review 

har anaerob träning visat sig ge många liknande fördelar som sänkta halter av stresshormon 

och ökad stresstålighet (53). 

 

Övriga interventioner 

Överlag visade de övriga interventionerna på gott resultat på reducering av stressrelaterade 

symptom (37-43) med undantag för tai-chi som inte visade på några förbättringar. Studien 

utfördes på unga skolelever som ej behövde lida av stressrelaterade symptom (44).  Hade 

deltagarna lidit av stress eller stressrelaterade symptom hade utfallet möjligtvis varit 

annorlunda. För alla dessa interventioner hittades bara en studie per intervention. Fler studier 

behövs per intervention för att kunna dra några slutsatser om interventionen kan hjälpa mot 

stressrelaterade-symptom. 
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Fysioterapi med stresshantering använde EMG-biofeedback för att patienten under arbetstid 

skulle bli medveten om när hon spände sig i nackmuskulaturen. Vid två års uppföljning så var 

deltagaren helt fri från sina stressrelaterade symptom vilka hon lidit av i åtta år (42). Kvalitén 

var låg enligt PEDro. Detta beror på att studien var en singel case report. Vi anser att studien 

var väl genomförd och dokumentationen var bra vilket ger den god kvalité. Vi ser det här 

resultatet som intressant då det tyder på att biofeedback under vardagen skulle kunna vara ett 

bra hjälpmedel i fysioterapin för att hitta tillbaka till en god ergonomi. Patienter med 

långvariga nackbesvär blir annars sällan symptomfria (54). 

 

Stresshanetring ledd av fysioterapeut var en kvalitativ studie och visade att när unga kvinnor 

tillsammans i en intervention fick bearbeta sina stressrelaterade problem tillsammans med en 

fysioterapeut så minskade deras stressrelaterade-symptom och stärkte dem som individer (22). 

Resultatet verkar tyda på att det för unga kvinnor kan vara en fördel med genusuppdelade 

gruppinterventioner. 

 

Feldenkrais och basal kroppskännedom var inte bättre interventioner vid stressrelaterade 

symptom än sedvanlig fysioterapi som bestod av en mängd olika interventioner (37).  Att 

kontrollgruppen bestod av så många olika interventioner gör det omöjligt att säga vad 

interventionerna jämfördes mot. 

 

Lymfdränage (40) och massage (41) hade båda korta interventioner på en behandling som 

endast visar på den akuta lindringen av stressrelaterade symptom. Studien på massage hade 

dålig metodologisk kvalité samt att den gjordes på terapeutens vänner (41), vilket borde öka 

risken för bias ytterligare. Vi anser att studiens dåliga kvalité samt att terapeuten gjorde 

mätningar på sina vänner gör att studiens resultat är svåra att ta i beaktning. Studien om 

lymfdränage kopplade ihop subjektiva mätinstrument med objektiva mätinstrument som EEG 

vilket vi tycker gör resultatet mer trovärdigt. Studien pekade på att lymfdränage borde 

övervägas som behandling vid psykologisk stress (40). 

 

Avslappning som intervention hade inslag av BK och patienterna fick lära sig aktiva 

copingstrategier (38). Vi tror att en sådan kombination gör det lättare för en patient att 

integrera avslappning i de vardagliga aktiviteterna för att det främjar avslappning under 

rörelse.  
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Elakupunktur gjordes på studenter med stressrelaterade symptom (39). Studien var en pilot 

studie och en studie med fler deltagare behövs för att styrka resultatet. Vi håller även med 

författarnas egen slutsats om att metodologiska begränsningar som att kontrollgruppen fick 

mindre uppmärksamhet gör att det inte går att utesluta risken för placebo. 

 

Tango, mindfulness och ingen intervention jämfördes med varandra på personer med 

stressrelaterade symptom och slutsatsen drogs att de båda aktiva interventionerna kunde vara 

bra som kompletterandende behandlingar (43). Pinniger et al menar på att tango möjligen kan 

användas som en mindfulness baserad intervention och vi håller med. Vi tror att all aktivitet 

där koordination i kombination med interaktion kräver mental närvaro och bör därför kunna 

användas som komplement till renodlad mindfulness. 

 

6. Konklusion 

Samtliga interventionerna förutom tai-chi visade på goda resultat för att reducera 

stressrelaterade symptom. Artiklarnas metodologiska kvalité var varierande vilket gör att 

resultatet bör ifrågasättas i vissa av studierna. Yoga, träning och qigong var de interventioner 

som det fanns mest underlag för. Feldenkrais, basal kroppskännedom, avslappning, dans, 

mindfulness, elakupunktur, lymfdränage, massage, fysioterapi kombinerat med 

stresshantering och stresshantering i grupp visade alla på positiva resultat men resultatet 

baserades bara på enstaka studier. 
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