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Intresset för prevention som en del i det sjukgymnastiska arbetet har växt sig 

starkt under utbildningens gång medan stressens närvaro i samhället blir 

alltmer påtaglig. Dessa uppfattningar ledde till att vi bestämde oss för att skriva 

en uppsats om preventivt arbete vid arbetsrelaterad stress. 
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ABSTRAKT 
___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Stress är ett växande folkhälsoproblem som kostar samhället stora summor 

pengar och många källor till stress kan återfinnas på en arbetsplats. Stress kan förebyggas 

genom preventivt arbete och för en sjukgymnast finns det många olika sätt att angripa 

arbetsrelaterad stress. Syfte: Att i form av en litteraturstudie beskriva preventiv 

sjukgymnastik och dess effekter vid arbetsrelaterad stress utifrån signifikant förbättring och 

evidens. Metod: Empiriska artiklar publicerade år 1994 eller senare söktes i databaserna 

AMED, Cinahl, Cochrane Library, Ergonomics Abstracts, MEdline och PEDro. Åtta artiklar 

inkluderades och evidensgraderades. Resultat: De preventiva, sjukgymnastiska metoder mot 

arbetsrelaterad stress som återfanns var avslappning, massage, fysisk aktivitet och övningar i 

kroppskännedom. Fem studier hade signifikansnivå 0,05, två angav ingen signifikansnivå 

varvid den antogs vara 0,05 och en studie saknade sigifikansuträkning. Positiva effekter 

kunde skönjas vid samtliga interventioner, men studiernas evidensvärde varierade. Studierna 

avseende avslappning hade hög evidensgrad och metoden visade sig vara den mest effektiva 

mot arbetsrelaterad stress. Konklusion: Sjukgymnastisk prevention vid arbetsrelaterad stress 

visar positiva resultat. Avslappning tycks vara effektivare än massage, avslappning och fysisk 

aktivitet. 

___________________________________________________________________________ 
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1 BAKGRUND 
Idag är stress ett växande folkhälsoproblem och kostar samhället och företagen stora summor 

pengar. Kostnaden för långtidssjukskrivna i Sverige uppgick år 2000 till 74,5 miljarder 

kronor, av vilka kostnaderna för stressrelaterade sjukdomar utgjorde en stor del (Währborg, 

2002). Sjukfrånvaron i samhället har ökat med 20 procent per år sedan 1997 och den 

stressrelaterade sjukfrånvaron stiger troligtvis även den med 20 procent per år. År 2001 drog 

hälsoministrarna inom EU slutsatsen att problemet med arbetsrelaterad stress bör 

uppmärksammas då det ständigt ökar (Theorell, 2003).  

 

Det är svårt att ge en exakt definition av begreppet stress då det inte är ett konstant tillstånd 

(Währborg, 2002). Larsson och Setterlind (1994) definierar stress som en obalans i relationen 

mellan individens resurser och omgivningens krav. Levi (2001) menar också att stress kan 

uppstå om omgivningen har för låga respektive för höga krav i förhållande till individens 

kapacitet. Stress kan yttra sig både i form av fysiska och psykiska symtom. Några vanliga 

fysiska kännetecken är sömnlöshet, nervositet, huvudvärk, muskelspänningar och dålig aptit. 

Exempel på vanliga psykologiska symtom är sänkt koncentrationsförmåga, lättretlighet och 

överdriven självkritik (Turner & Raphael, 1997).  

 

Stress är en fysiologisk mekanism som har funnits i alla tider och har ett biologiskt syfte att 

göra individen redo för att fly eller strida. Detta sker bland annat genom ett sympatikuspåslag 

som frisätter noradrenalin och adrenalin vilket bland annat leder till att hypofysen producerar 

hormonet acetylkolin som i sin tur ger en frisättning av ett annat hormon, kortisol. I dagens 

samhälle har dessa fysiologiska mekanismer tappat sin praktiska funktion i och med att vi 

oftast inte flyr eller slåss när vi känner oss stressade av till exempel för låga eller för höga 

krav från omgivningen. Ett exempel på detta är att vara arbetslös kontra att ständigt ha för hög 

arbetsbelastning (Levi, 2001). 

 

Det går att förebygga stress genom att arbeta preventivt. Det innebär att försöka komma åt 

stressen innan den uppkommit. Det finns tre sorters prevention; primär, sekundär och tertiär. 

Primär prevention handlar om att förebygga problem innan de uppstår. Sekundär prevention 

riktas specifikt mot de personer som ligger i riskzonen för att drabbas av stress. Tertiär 

prevention syftar till att förhindra återfall eller försämring hos dem som redan drabbats av 

problemet. Vid prevention av stress på en arbetsplats är det viktigt att lära individen att 
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minska spänningar i kropp och psyke. Exempel på detta kan vara andningsövningar, motion, 

stretching och avslappning. Information om stressens mekanismer, orsaker och konsekvenser 

bör även finnas med (Orth-Gomér & Perski, 1999). Det är också viktigt att individen 

medvetandegörs om sina egna resurser för att klara av vardagens krav (Legitimerade 

sjukgymnasters riksförbund, 2006).  

 

Det går att arbeta med stressprevention på fyra olika nivåer. Den första nivån rör sig på ett 

politiskt, ekonomiskt och kulturellt plan. Stress kan där uppstå till följd av exempelvis 

politiska beslut, lagändringar och kulturella vanor. På den andra nivån, organisationsnivån, 

kan stress utlösas av förändringar i målsättning, struktur, arbetsklimat och ledarskap. Till följd 

av förändringar i personliga relationer på arbetsplatsen kan stress uppstå på gruppnivå. På den 

fjärde nivån, individnivån, kan olikheter i personlighet, vanor, språk och kultur skapa stress 

runt arbetsuppgifter och roller. Det är viktigt att ta reda på vad källan till stress är för att 

kunna angripa problemet på rätt nivå (Gard, 2001). 

 

På en arbetsplats finns många källor till stress vilka påverkar individer på olika sätt. 

Någonting som upplevs stressande för en person kan vara motiverande för en annan. Av den 

anledningen är det viktigt att inte bara se över vilka stressfaktorer som finns utan även ta 

hänsyn till personligheten hos den som känner sig stressad. Stressfaktorer som påverkar en 

individ på en arbetsplats kan härledas främst från ledarstil, arbetsbörda, frihet att fatta beslut, 

mellanmänskliga relationer, ansvarstagande roll, oklar roll och arbetsmiljö (Gates, 2001). Det 

går att ta sig an arbetsrelaterad stress på olika sätt, bland annat genom att se över den fysiska 

och sociala arbetsmiljön eller att förändra ett negativt beteende i samband med stress 

(Theorell, 2003).  

 

En sjukgymnast har bland annat som arbetsuppgift att förebygga, bota och lindra olika typer 

av funktionsstörningar. Där ingår bedömning och analys av individens rörelseförutsättningar 

ur anatomiskt, fysiologiskt och psykologiskt perspektiv (Legitimerade sjukgymnasters 

riksförbund, 2006) vilket gör arbetsrelaterad stress till ett av sjukgymnasternas arbetsområden 

(Gard, 2001).  

 

Med den här litteraturstudien förväntar sig författarna att öka kunskapen om vilka 

sjukgymnastiska interventioner som har visat sig vara effektiva vid förebyggande av 

arbetsrelaterad stress samt att sjukgymnastens roll i detta sammanhang framhävs.
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka preventiva sjukgymnastiska åtgärder och 

deras effekter och evidens vid arbetsrelaterad stress.  

 

Frågeställningarna var: 

1. Vilka preventiva sjukgymnastiska, åtgärder används vid arbetsrelaterad stress? 

2. Vilka åtgärder visar signifikant förbättring?  

3. Vilket evidensvärde har studierna?  

 

3 METOD 

3.1 Litteratursökning 

Arbetet baserades på studier sökta via databaser. Sökningen gjordes i databaserna AMED, 

Cinahl, Cochrane Library, Ergonomics Abstracts, Medline och PEDro. Datumet för 

sökningen var 070221 och de sökord som användes var stress, prevention, physiotherapy, 

physical therapy och work. De sökordskombinationer som användes var: 

• stress, prevention, physiotherapy, work  

• stress, prevention, physical therapy, work 

3.2 Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, engelska, danska eller norska då dessa var de språk 

som författarna behärskade. De skulle också vara publicerade mellan 940101 och 070221 i 

förhoppning om att få de senaste forskningsrönen.  

3.3 Exklusionskriterier 

De artiklar som beskrev stress till följd av en somatisk sjukdom uteslöts, likaså de artiklar där 

det engelska ordet stress innebar en fysisk överbelastning som lett till somatisk skada eller 

symtom. Artiklar som till exempel var litteraturstudier och metaanalyser det vill säga inte 

empiriska studier exkluderades. 
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3.4 Utfall av sökningen 

Utfallet av litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 Sökordskombinationer samt antal träffar i de olika databaserna. 

SÖKORD ANTAL TRÄFFAR / (INKLUDERADE ARTIKLAR) 

 AMED Cinahl Cochrane 
Library 

Ergonmics 
Abstracts Medline PEDro 

stress + 
prevention + 

physiotherapy + 
work 

0 (0) 0 (0) 43 (0) 0 (0) 41 (7) 0 (0) 

stress + 
prevention + 

physical therapy 
+ work 

0 (0) 0 (0) 121 (0) 1 (0) 39 (1) 0 (0) 

 
Träfflistorna i samtliga sex databaser söktes igenom och de 245 abstrakten granskades av 

båda författarna. 221 artiklar valdes bort på en gång då abstrakten inte visade sig ha ett 

relevant innehåll för den här litteraturstudien. Dubbletter sorterades ut och de återstående 24 

artiklarna lästes i fulltext av båda författarna. Efter en gemensam konsultation författarna 

emellan återstod åtta artiklar till resultatet. För beskrivning av orsak till exkludering av de 16 

övriga fulltextartiklarna se bilaga 1. 

3.5 Analyskriterier 

De inkluderade artiklarna analyserades utifrån två kriterier; vilka signifikanta förbättringar de 

visade samt vilken evidensgrad de hade.  

 

Artiklarnas evidensvärde rangordnades och analyserades efter Fribergs gradering där 

evidensvärde ett är det högsta och evidensvärde sex är det lägsta (Friberg, 2002).  

1. Randomiserad kontrollerad studie (RCT). Effekten av en viss intervention mäts genom 

jämförelse mot kontrollgrupp. Deltagare i studien väljs genom slumpmässigt urval 

antingen till experimentgrupp eller till kontrollgrupp. 

2. Kvasi-experiment. Liknande RCT men det finns etiska eller praktiska hinder i 

studierna. Man inkluderar deltagare löpande eller genom bekvämlighetsurval utifrån 

uppsatta kriterier. En grupp kan vara sin egen kontrollgrupp genom att gruppen mäts 

före och efter en viss intervention. 
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3. Kvantitativ beskrivande studie. Direkta jämförelser av interventionseffekter kan inte 

göras men resultaten kan diskuteras i förhållande till andra studier. 

4. Kvalitativ studie. Kan ses som en utvärdering av en viss intervention, då deltagare 

beskriver sina upplevelser i samband med interventionen. 

5. Beprövad erfarenhet. Bygger på samlad erfarenhet där forskning ännu saknas.  

6. Personlig erfarenhet. Endast en person drar slutsatser av en intervention vilket kan 

leda till förhastade slutsatser, men kan samtidigt vara av stort värde.  

 

4 RESULTAT 

4.1  Vilka preventiva, sjukgymnastiska åtgärder används vid 
arbetsrelaterad stress? 

De preventiva, sjukgymnastiska metoder vid arbetsrelaterad stress som framtagits ur de 

inkluderade artiklarna är följande; avslappningsträning, massage, fysisk aktivitet och övningar 

i kroppskännedom. Se bilaga 2 för sammanfattande tabell över de inkluderade studierna. 

 

Lucini, Riva, Pizzinelli och Pagani (2007) har i en studie infört ett stresshanteringsprogram 

baserat på kognitiv återuppbyggnad och avslappningsträning hos tjänstemän för att se om det 

kan reducera stressnivån, sänka blodtrycket och återställa stressrelaterade rubbningar i 

autonoma nervsystemet jämfört med en kontrollgrupp utan insatser. De 91 tjänstemän som 

deltog i studien hade förestående nedskärningar på arbetsplatsen och därför ansågs vara i en 

stressande situation och jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 79 deltagare. Gruppen 

som följde stresshanteringsprogrammet visade en signifikant minskning (p<0,05) av upplevd 

stress, trötthet och stressrelaterade somatiska symtom till skillnad från kontrollgruppen. En 

signifikant minskning av det systoliska blodtrycket kunde också utläsas hos gruppen som 

genomfört stresshanteringsprogrammet (Lucini et al., 2007).  

 

Landsman-Dijkstra, van Wijick och Groothoff (2004) presenterade positiva resultat vid 

utvärderingen av ett standardiserat kroppskännedomsprogram för personer med icke specifika 

psykosomatiska symtom som varat längre än tre månader. Studien syftade till att fastställa 
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långtidseffekten av programmet som innehöll både kroppsliga och tankemässiga övningar 

samt i vissa fall en individuell rådgivning. Landsman-Dijkstra et al. inhämtade data från 122 

deltagare under det tre dagar långa kroppskännedomsprogrammet. En övergripande effekt 

med reducerade symtom och problem rapporterades efter två månader och dess effekter hade 

ökat ytterligare vid uppföljningen efter ett år. Deltagarna rapporterade att denna förändring till 

mer än 40 procent berodde på programmet. Livskvaliteten ökade signifikant (p<0,05) bland 

deltagarna och de gick från en förberedande fas till en handlingsfas under programmets gång. 

De deltagare som hade ett heltidsarbete upplevde förbättrad balans mellan arbete och privatliv 

och spenderade signifikant mer tid till att umgås med familjen. De upplevde dessutom mindre 

kommunikativa problem på arbetsplatsen. För de personer som inte arbetade alls eller 

arbetade deltid visade programmet en signifikant ökning av arbetstiden och därmed en 

förbättring i balansen mellan arbete och avkoppling. Det fanns en signifikant korrelation 

mellan mer tid som spenderades på arbetet, högre livskvalitet och mindre psykosomatiska 

symtom (Landsman-Dijkstra et al., 2004).  

 

Yung, Fung, Chan och Lau (2004) tillämpade stretch-release-avslappning och kognitiv 

avslappning i ett försök att öka den mentala hälsan hos 65 administratörer inom vården. I 

studien deltog tre grupper, två med var sin form av avslappning samt en kontrollgrupp. 

Stretch-release-avslappning går ut på att först töja en muskelgrupp för att sedan slappna av i 

densamma. Vid kognitiv avslappning användes visualisering. Deltagarna instruerades i att 

föreställa sig att olika muskelgrupper slappnar av. Båda avslappningsmetoderna visade en 

signifikant lägre (p<0,05) ångest- och orosnivå vid uppföljning efter en månad samt en 

förbättrad mental hälsa. Kontrollgruppen visade inga förändringar alls. Endast den kognitiva 

gruppen visade signifikant förbättrad mental hälsa och minskade stressnivåer (Yung et al., 

2004).  

 

I en fältstudie utvärderade Eriksen, Ihlebaek, Mikkelsen, Grönningsaeter, Sandal och Ursin 

(2002) effekten av tolv veckors stresshanteringsträning, fysisk träning samt ett integrerat 

hälsoprogram på en arbetsplats. 860 deltagare randomiserades in i fyra grupper en för vardera 

intervention samt en kontrollgrupp. Inga signifikanta skillnader (p<0,05) sågs avseende 

subjektiv hälsa, sjukfrånvaro och arbetsrelaterad stress. Gruppen med fysisk träning och 

information gav dock det bästa totala resultatet och rapporterade om förbättrad hälsa och 

fysisk kondition, minskad muskelsmärta, ökad kunskap om hur en god hälsa bevaras, 

förbättrad arbetssituation samt en ökad förmåga att hantera stress. Gruppen med bara träning 
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rapporterade positiva resultat men inte i lika stor utsträckning. Även stresshanteringsgruppen 

hade positiva resultat. Effekterna kvarstod efter ett års uppföljning (Eriksen et al., 2002).  

 

Horneij, Hemborg, Jensen och Ekdahl (2001) har en studie utvärderat och jämfört effekterna 

av två olika interventionsprogram avseende smärta i nacke, skuldra och ländrygg samt 

deltagarnas upplevelser av den fysiska arbetsbelastningen och den psykosociala arbetsmiljön. 

282 kvinnor som arbetade inom hemtjänsten deltog i studien och dessa delades in i tre 

grupper. En grupp fick ett individuellt anpassat fysiskt träningsprogram och den andra 

gruppen fick ett stresshanteringsprogram anpassat för arbetsplatsen. Dessa jämfördes 

sinsemellan samt med en kontrollgrupp utan åtgärder. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad (p<0,05) mellan de tre grupperna, däremot visade utvärderingen att ländryggsvärken 

minskade i de båda interventionsgrupperna till skillnad från kontrollgruppen (Horneij et al., 

2001).  

 

I en studie av Webb, Smyth och Yarandi (2000) gjord på afroamerikanska kvinnor inom 

hälsoservice var syftet att utforma och testa en metod som kunde sänka högt blodtryck och 

stress/överbelastning. I studien ingick tre grupper, en som lärde sig progressiv avslappning 

och sedan övade det hemma med hjälp av inspelade instruktioner, en grupp som uppmanades 

att koppla av en gång om dagen samt en kontrollgrupp. Signifikansnivå angavs ej i artikeln 

varför författarna till den här litteraturstudien antog att den var 0,05 eftersom det är 

vedertagen standard. Studien visade en signifikant minskning av fysisk ansträngning och 

mellanmänsklig stress bland dem som tränat progressiv avslappning. Det sågs även en 

signifikant minskning av den psykologiska påfrestningen i samtliga grupper men ingen 

förändring kunde ses i attityd mot arbetet eller i uppmätt blodtryck (Webb et al., 2000).  

 

Cady och Jones (1997) granskade skillnaderna i systoliskt och diastoliskt blodtryck före och 

efter en session med sittande massage på arbetsplatsen. Ingen signifikansnivå angavs i artikeln 

varför författarna till den här litteraturstudien antog att den var 0,05 eftersom det är 

vedertagen standard. Både det systoliska och det diastoliska blodtrycket sjönk signifikant efter 

behandlingen. Studien saknar kontrollgrupp och långtidsuppföljning (Cady & Jones, 1997). 

 

Lewis (1995) har gjort en studie om effekten av massage vid arbetsrelaterad stress. Hon kom 

fram till att pulsfrekvensen sjunker i genomsnitt med tolv slag per minut efter 20 min massage 

vid ett interventionstillfälle och att alla deltagarna kände en minskning av den upplevda 
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antal studier 

stressnivån i kroppen. Ingen signifikansnivå sattes i studien och följaktligen fanns ingen 

uträkning om skillnaden i pulsfrekvens var signifikant förändrad. Studien saknar 

långtidsuppföljning och kontrollgrupp (Lewis, 1995). 

4.2 Vilka åtgärder visar signifikant förbättring? 

Det var två studier som visade på positiva resultat vid användning av massage, varav ett var 

signifikant och det andra saknade uträkning av signifikansförändring. Två studier använde ett 

interventionsprogram med träning att jämföra med andra interventioner och/eller en 

kontrollgrupp. Den ena av dessa studier visade ingen signifikant förändring efter träning och 

den andra visade signifikant positiva effekter efter träning i jämförelse med övriga 

interventionsgrupper och kontrollgruppen. Tre studier använde avslappning som metod och 

fann att detta gav signifikanta förbättringar i jämförelse med kontrollgruppen. En studie 

begagnade ett kroppskännedomsprogram som intervention och detta visade signifikanta 

förändringar i positiv riktning. Fem av studierna använde signifikansnivå 0,05 och en av 

studierna gjorde ingen uträkning av signifikant förändring. Två av studierna angav ingen 

signifikansnivå varvid författarna till den här litteraturstudien antog att den var 0,05 då det är 

vedertagen standard. Figur 1 visar en överskådlig bild av antalet studier som innehöll 

signifikanta förbättringar inom de olika interventionskategorierna i relation till det totala 

antalet studier. 

 

0

1

2

3

4

massage fysisk träning avslappning kropps-
kännedomsträning

Totala antalet studier Antal studier med signifikant förbättring
 

Figur 1 Totala antalet studier per intervention i förhållande till hur många av dem som visar 
signifikant förbättring. 
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Evidensgrad 

4.3 Vilket evidensvärde har studierna?   

På Fribergs (2002) evidensskala från ett till sex återfanns samtliga inkluderade artiklar mellan 

ett och tre. Fyra studier hade den högsta evidensgraden (ett) det vill säga var randomiserade 

kontrollerade studier: Eriksen et al. (2002), Horneij, et al. (2001), Yung et al. (2004) och 

Webb et al. (2000). Två av dem använde fysisk träning som intervention och två tillämpade 

avslappning. Lucini et al. (2007) bedömdes ha evidensgrad två, kvasi-experiment, och 

behandlade avslappning. Övriga tre studier, Cady och Jones (1997), Landsman-Dijkstra et al. 

(2004) och Lewis (1995) hade evidensgrad tre (kvantitativ beskrivande studie). En av dem 

utvärderade kroppskännedomsträning och de andra två använde massage. Figur 2 visar en 

översikt över vilket evidensvärde de olika studierna har under respektive 

interventionskategori. En stapel representerar en studie och ju lägre stapeln är desto högre 

evidensvärde har den. 
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Figur 2 De enskilda studiernas evidensvärde där ett motsvarar den bästa nivån (Friberg, 

2002). 

4.4 Slutsats av resultatet 

Den sjukgymnastiska intervention mot arbetsrelaterad stress som verkar vara mest effektiv 

enligt ovanstående analyser av signifikanta förändringar och evidensgradering är avslappning. 

Denna metod visade i tre av tre studier ha signifikanta förbättringar i förhållande till 

kontrollgruppen. Två av dessa tre studier var randomiserade kontrollerade studier och hade 
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därför den högsta evidensgraden. Den tredje studien klassificerades som en tvåa, den näst 

bästa graden. 

 

5 DISKUSSION 
 
5.1  Metoddiskussion 

En styrka med den här litteraturstudien är att sökningar har skett i många databaser men trots 

det resulterade utfallet av sökningen i få artiklar. En anledning till detta kan vara att 

författarna ville ha den senaste forskningen och därför begränsade sökningen till 1994 och 

senare. Många av de empiriska studierna som ingick i tidigare gjorda litteraturstudier (van der 

Hek & Plomp, 1997, van der Klink, Blonk, Schene & van der Dijk, 2001, Marine, 

Ruotsalainen, Serra & Verbeek, 2006 och Murphy, 1996) var skriva före 1994. Efter att ha 

granskat ovanstående litteraturstudier har författarna konstaterat att inga större förändringar 

verkar ha skett vid val av intervention. Det kan därför vara ett felaktigt antagande att 

forskningen och dess rekommendationer kring prevention av arbetsrelaterad stress har 

förändrats under de senaste decennierna. Den här studien skulle därför eventuellt ha tjänat på 

att inkludera studier äldre än 1994. 

 

Ytterligare en anledning till det knapphändiga resultatet kan vara sökorden physiotherapy och 

physical therapy. Vid en sökning gjord i efterhand då dessa ord uteslöts blev träffarna 

betydlig fler. Orsaken till att physiotherapy och physical therapy valdes som sökord från 

början var att författarna framför allt ville vara säkra på att de interventioner som hittades var 

relevanta för sjukgymnaster men även för att begränsa antalet träffar till ett hanterligt antal.  

 

Författarna valde att evidensgranska de inkluderade artiklarna för att få ett mer tillförlitligt 

resultat. De granskningsmallar som författarna valde mellan var Friberg (2002) och SBU 

(2006). SBU:s (2006) granskningsmall saknade evidensnivåer. Då författarna ville gradera 

studierna efter en skala så valdes istället Fribergs (2002) granskningsmall. 

 

Författarnas önskan var att bidra med ökad kunskap om sjukgymnastiska interventioner vid 

prevention av arbetsrelaterad stress och de ville också lyfta fram sjukgymnastens roll i 

sammanhanget. Då endast åtta studier kunde inkluderas fick författarna omarbeta studiens 

upplägg. Lösningen blev att författarna diskuterade studiens resultat ingående i förhållande till 
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tidigare gjorda litteraturstudier och metaanalyser. På så sätt har äldre kunskap kunnat 

sammanföras med senare forskning. 

5.2 Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion av resultatet i denna studie i relation till andra litteraturstudier inom 

området. 

 

5.2.1 Preventiva, sjukgymnastiska åtgärder vid arbetsrelaterad stress 
Resultatet i den här litteraturstudien visar att massage, avslappning, fysisk träning och 

övningar i kroppskännedom är användbara interventioner vid arbetsrelaterad stress. Marine, 

Ruotsalainen, Serra och Verbeek (2006) stöder användandet av massage och avslappning som 

metoder att komma till rätta med arbetsrelaterad stress. Deras litteraturstudie hade som syfte 

att utvärdera olika preventiva åtgärder vid arbetsrelaterad stress hos vårdpersonal och jämföra 

dess effekter. 20 studier gjorda 1983-2005 granskades och resultatet delades upp i person- 

respektive organisationsinriktad intervention. De personinriktade interventioner som 

påträffades utöver avslappning och massage var kognitiv beteendeträning, skapande av musik 

och mindfullness. På organisationsnivå analyserades tre olika interventionsprogram. Ett 

psykologiskt program med teori, rollspel och utbyte av erfarenheter, ett program med syfte att 

förbättra medarbetarstöd samt förmågan till problemlösning och beslutsfattande och slutligen 

ett program innehållande bland annat förändringar i organisation, kunskapsnivå och 

färdigheter (Marine et al., 2006).  

 

Van der Klink, Blonk, Schene och van der Dijk (2001), van der Hek och Plomp (1997) och 

Murphy (1996) har också funnit att avslappning är en gångbar metod vid arbetsrelaterad 

stress. van der Klink et al. (2001) har gjort en kvantitativ metaanalys i syfte att fastställa 

effektiviteten av olika interventioner som reducerar arbetsrelaterad stress samt ta reda på vem 

som drar mest nytta av dem. 48 studier publicerade mellan 1977 och 1996 inkluderades i 

analysen. Samtliga studier klassificerades som någon av följande fyra typer av interventioner; 

kognitiva beteendeinterventioner, avslappningstekniker, multimodala program och 

organisationsinriktade interventioner (van der Klink et al., 2001).  

 

van der Hek och Plomp (1997) har i sin litteraturstudie granskat 24 studier gjorda 1987-1994. 

Syftet med deras artikel var att identifiera, summera och utvärdera studier som illustrerar 
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program för hantering av arbetsrelaterad stress. Tio av de 24 studierna saknade kontrollgrupp. 

De flesta studier belyste interventioner på individnivå såsom rådgivning, 

avslappning/meditation, biofeedback och kognitiv coping-strategi. På organisationsnivå 

användes utvecklingsscheman och omstrukturering av arbete som åtgärder för att komma åt 

arbetsrelaterad stress. Ytterligare en nivå som berörde både individ- och organisationsnivå 

behandlades och i den nivån ingick medarbetarstöd (van der Hek och Plomp, 1997). 

  

Murphy (1996) hade i sin litteraturstudie som syfte att kritiskt granska den forskning som 

finns på hälsoeffekter till följd av stresshanteringsinterventioner på arbetsplatsen. 64 studier 

skrivna mellan 1974 och 1994 inkluderades. De delades in i fem grupper; progressiv 

avslappning, meditation, biofeedback, träning i kognitiva beteendefärdigheter och en 

kombination av tekniker samt övriga tekniker. Grupperna analyserades efter om de gett effekt 

på fyra olika nivåer; fysiologisk/biokemisk, psykologisk/kognitiv, somatiska krämpor och 

arbete/organisation (Murphy, 1996). 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns många fler preventiva, sjukgymnastiska 

metoder som kan användas vid arbetsrelaterad stress än vad den här studien kunnat visa i 

resultatet. Samtidigt har ingen av de fyra ovan nämnda litteraturstudierna och metaanalyserna 

nämnt fysisk träning och övningar i kroppskänndom som metod vid arbetsrelaterad stress. 

Därför anser författarna till den här litteraturstudien att de trots allt bidrar till forskningen då 

studien jämför preventiva metoder som kanske inte blivit jämförda tidigare. 

  

5.2.2 Åtgärder med signifikant förbättring 
I den här litteraturstudien sågs signifikanta förbättringar vid användandet av metoder mot 

arbetsrelaterad stress och särskilt starkt blev stödet för avslappning. Marine et al. (2006), van 

der Klink et al. (2001), van der Hek och Plomp (1997) och Murphy (1996) stöder alla 

användandet av olika preventiva interventioner vid arbetsrelaterad stress och i viss mån även 

att avslappning är en av de främsta metoderna.  

 

I Marine et al’s studie (2006) visade resultatet att metoderna som togs upp hade begränsad 

evidens för att reducera stress, utbrändhet, ångest och allmänna symtom. Studier gällande 

interventioner på organisationsinriktad nivå pekade på begränsad evidens för att reducera 

stress, allmänna symtom och utbrändhet. Marine et al. (2006) jämför individbaserade 

interventioner med organisationsinriktade och inte olika individbaserade metoder med 
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varandra. Då den här litteraturstudien endast har analyserat individinriktade interventioner kan 

jämförelsen med Marine et al’s (2006) studie endast ske på denna nivå. De enda metoder som 

tas upp i båda studierna är massage och avslappning. Marine et al. (2006) jämför dock inte de 

olika individrelaterade interventionerna med varandra varför inga slutsatser kan dras 

angående de olika metodernas effekter. Båda litteraturstudierna visar dock på positiva resultat 

för interventioner på individinriktad nivå. 

  

I van der Klink et al’s studie (2001) visade den kvalitativa analysen en liten men signifikant 

effekt överlag för att alla metoder de studerat reducerade arbetsrelaterad stress. Ingen 

signifikant förbättring kunde ses vid organisationsinriktad prevention och de individinriktade 

interventionerna visade sig vara signifikant mer effektiva. En måttlig effekt för kognitiva 

beteendeinterventioner och multimodala interventioner fastslogs och en liten effekt kunde 

märkas för avslappningstekniker. Kognitiva beteendeinterventioner var mer effektiva än 

avslappningstekniker och tenderade även att vara effektivare än multimodala program (van 

der Klink et al., 2001). Liksom van der Klink et al. (2001) har författarna till den här 

litteraturstudien funnit en generell minskning av stressnivån genom olika interventioner. Den 

interventionen som går att jämföra mellan de två studierna är avslappning. van der Klink et al. 

(2001) fann en liten effekt då avslappningstekniker användes medan den här studien klassade 

avslappning som den mest effektiva interventionen för att reducera arbetsrelaterad stress. 

Detta behöver inte betyda att de olika författarna är oense om avslappningens effekter 

eftersom de interventioner som avslappning jämförs med är inte de samma för de båda 

studierna. Det kan vara så att kognitiva beteendeinterventioner är bättre än avslappning men 

att avslappning är bättre än fysisk aktivitet, massage och övningar i kroppskännedom. 

  

van der Hek och Plomp (1997) kunde i sitt resultat se att de flesta interventioner mot 

arbetsrelaterad stress uppvisade någon form av stressreducerande effekt. De individinriktade 

interventionerna visade sig ge de mest övertygande resultaten men van der Hek och Plomp 

(1997) kunde dock inte dra några slutsatser om vilken intervention som gav bäst effekt. van 

der Hek och Plomp (1997) har inte kunnat komma fram till att en metod är mer effektiv än 

någon annan i avseende att bekämpa arbetsrelaterad stress. De interventioner som användes 

på samtliga nivåer (individ-, organisations- och individ/organisationsnivå) visade på positiva 

resultat men de har dock inte kunnat värdera resultaten i förhållande till varandra. Den här 

litteraturstudien har också visat på positiva resultat för alla behandlade interventioner, men 

dessa förekommer bara på individnivå. Det är märkligt att van der Hek och Plomp (1997) inte 
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lyckats gradera interventionernas inbördes evidens i förhållande till varandra. Även om de 

inkluderade studierna är väldigt olika så anser författarna till den här litteraturstudien att 

någon jämförelse borde kunna göras. Till exempel går det att jämföra om resultaten är 

signifikanta eller ej, deras signifikansnivåer i förhållande till varandra eller de inkluderade 

studiernas evidensvärden.  

 

Murphy (1996) kommer i sin studie fram till att avslappning visade på signifikanta 

förbättringar avseende fysiologiska symtom men endast mindre förbättringar på de andra 

nivåerna (psykologisk, somatisk och arbetsrelaterad nivå). Meditation visade sig ge 

signifikanta förändringar på samtliga nivåer även om studierna var få. Träning i kognitiva 

beteendefärdigheter visade de entydigaste resultaten avseende effekterna på den psykologiska 

nivån. Resultaten var positiva och metoden tycktes även ha effekt på arbets-

/organisationsnivå. Den vanligaste interventionen som Murphy fann var en kombination av 

olika stresshanteringstekniker och med dessa sågs flest positiva, signifikanta effekter. Den 

vanligaste kombinationen av metoder var avslappning och träning i kognitiva 

beteendefärdigheter och tillsammans verkar de vara den mest effektiva 

stresshanteringsmetoden (Murphy, 1996). Den enda gemensamma interventionen i Murphys 

(1996) litteraturstudie och i den här är avslappning. Murphy (1996) skriver att avslappning 

reducerar framför allt somatiska symtom vilket även kunde ses i två av de tre artiklar som 

behandlade avslappning i den här litteraturstudien. En skillnad är dock att författarna även här 

kunde se en sänkning av stressnivån då avslappning användes som intervention. Stress ger 

både fysiska och psykiska symtom och därför är det rimligt att stressrelaterade besvär bör 

angripas från båda håll. Anledningen till att kombinationen av avslappning och träning i 

kognitiva beteendefärdigheter ger bra resultat vid arbetsrelaterad stress kan därför vara att den 

är effektiv ur både ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Murphy (1996) iakttar även att en 

tredjedel av deltagarna i studierna misslyckades med att lära sig en specifik 

stresshanteringsmetod vilket ytterligare kan förklara att kombinationer av tekniker ger bättre 

resultat. 

 

Det var svårt att hitta empirisk forskning till den här litteraturstudien och därför kan resultatet 

verka tunt. Enligt Orth-Gomér och Perski (1999) finns det lite preventiv forskning gjord och 

det är ett ungt forskningsområde som dessutom är svårt att göra studier på. För en preventiv 

insats krävs en starkare vetenskaplig evidens att vila på än vid sjukvårdande insatser då 

förebyggande interventioner måste övertyga friska individer om att ändra sina vanor. 
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Samtidigt är det svårare för forskare att se utebliven ohälsa som ett resultat av förebyggande 

interventioner i jämförelse med att bli frisk efter en sjukvårdande insats (Statens offentliga 

utredningar, 1997:119). Murphy (1996) tar också upp problemet med att prevention ofta riktar 

sig till människor som har hälsan i behåll vilket gör det svårt att uppvisa signifikanta 

förbättringar. Då det är särskilt viktigt att preventiv medicin vilar på vetenskaplig grund 

(Orth-Gomér & Perski, 1999) tycker författarna till den här studien att det behövs mer 

forskning av hög kvalitet, framförallt på preventiv sjukgymnastik. 

Efter ovanstående analyser av de fyra litteraturstudierna i förhållande till den här 

litteraturstudien kan författarna inte dra några nya slutsatser om vilken sjukgymnastisk 

intervention som är mest effektiv vid arbetsrelaterad stress. Vilken av dessa totalt fem 

litteraturstudier som är mest trovärdig i sitt resultat är svårt att avgöra. Samtliga fyra 

litteraturstudier ovan baseras på fler artiklar än vad den här litteraturstudien gör. Fördelen 

med detta är att underlaget blir större och resultatet därför mer tillförlitligt. Däremot är de 

flesta av dessa artiklar äldre än de som behandlats i den här studien, med undantag av Marine 

et al’s (2006) litteraturstudie, vilket gör att de inte har med de senaste rönen inom området. 

Dessutom förändras samhället och kraven på arbetsplatserna vilket leder till att äldre resultat 

kan bli missvisande. Det kan finnas andra stressfaktorer idag som inte existerade för 20 år 

sedan vilket gör att kraven på interventionerna för arbetsrelaterad stress förändra.  

 

Med tanke på de få artiklarna i resultatet kan det tyckas att den här studien inte har så stor 

betydelse för sjukgymnasters arbete. Den här litteraturstudien visar ändå att sjukgymnastiska 

interventioner mot arbetsrelaterad stress har effekt. Författarna anser att detta är mycket 

viktigt eftersom det befäster sjukgymnastens roll i det preventiva arbetet. Det kan dock vara 

vanskligt att hävda att avslappning är den mest effektiva metoden eftersom materialet var så 

litet. 

5.3 Konklusion 

I den här litteraturstudien har författarna kommit fram till att de preventiva, sjukgymnastiska 

interventioner som kan användas vid arbetsrelaterad stress är avslappning, massage, fysisk 

aktivitet och övningar i kroppskännedom. Eftersom lite forskning är gjord på hur 

sjukgymnaster kan arbeta förebyggande med arbetsrelaterad stress kunde endast ett fåtal 

artiklar inkluderas. 
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Avslappning som intervention visar på positiva signifikanta förändringar i tre av tre studier. 

Övriga metoder som studerades visade sig ge positiva resultat men inte i lika stor 

utsträckning. 

 

Avspänning och fysisk träning var de metoder som värderades högst i evidensgranskningen 

medan studierna om massage och övningar i kroppskännedom hade betydligt lägre 

evidensnivå. 

 

 Slutsatsen blir att avslappning verkar vara den mest effektiva, sjukgymnastiska metoden för 

att förebygga arbetsrelaterad stress. Men för att kunna fastställa ett mer definitivt svar på 

vilken metod som är mest effektiv krävs därför fler studier inom området.  
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stress-related diseases. 

Behandlar stress utifrån ett 
sjukdomsperspektiv. 

Finger (2002) Mind-body interventions: 
Applications for social work practice. 

Ingen empirisk studie utan en 
sammanställning av fakta. 

van der Hek & Plomp (1997) Occupational 
stress management programmes: A practical 
overview of published effect studies. 

Ingen empirisk studie utan en litteraturstudie. 

Howells-Johnson (1998) Manifestation and 
management of stress in healthcare workers. 

Ingen empirisk studie utan en 
sammanställning av fakta. 

Kindler & Ginsburg (1994) Stress: Your 
work and your life. 

Ingen empirisk studie utan en 
sammanställning av fakta. 

van der Klink, Blonk, Schene & van der Dijk 
(2001) The benefits of interventions for work-
related stress. 

Ingen empirisk studie utan en litteraturstudie. 

Marine, Ruotsalainen, Serra & Verbeek 
(2006) Preventing occupational stress in 
healthcare workers. 

Ingen empirisk studie utan en litteraturstudie. 

Murphy (1996) Stress management in work 
settings: a critical review of the health 
effects. 

Ingen empirisk studie utan en litteraturstudie. 

Penalba & Leite (2006) Psychosocial 
interventions for prevention of psychological 
disorders in law enforcement officers. 

Studien saknar resultat. 

Wyk, Pillay, Swartz & Zwarenstein (2002) 
Preventive staff-support interventions for 
health care workers. 

Studien saknar resultat. 

Zolnierczyk-Zreda (2000) Modification of 
pathological type A as worksite stress 
management and disease prevention 
intervention. 

Ingen empirisk studie utan en litteraturstudie. 



 

Bilaga 2 

SAMMANSTÄLLNING AV DE INKLUDERDE STUDIERNA 

Författare, 
publicerings-
år samt 
evidensgrad 

Design Syfte med 
studien 

Metod Utvärderings-
instrument 

Resultat/Signifi-
kant förbättring 

Caddy & 
Jones (1997) 
 
3 

En studie på 
52 
tjänsteman-
naarbetare.  
Utvärdering 
gjordes före 
och efter 
behandling-
en. 

Utvärdera om en 
behandling med 
15 minuters 
sittande massage 
resulterade i 
sänkt stressnivå. 

15 minuters 
sittande 
massage med 
kläderna på. 

Biografiskt 
frågeformulär 
och systolisk 
och diastolisk 
blodtrycks-
mätning utförd 
av en 
sjuksköterska. 

Systoliskt och 
diastoliskt 
blodtryck sänktes 
signifikant direkt 
efter 15 minuters 
massage. 

Eriksen, 
Mikkelsen, 
Grønning-
sæter, Sandal 
& Ursin 
(2002) 
 
1 

RCT-studie. 
860 
anställda vid 
posten 
deltog. 
Utvärdering 
gjordes före, 
direkt efter 
och ett år 
senare.  

Utvärdera 
effekten av ett 
stresshanterings-
program, ett 
integrerat 
hälsoprogram 
och träning efter 
tolv veckor 
avseende 
subjektiva 
klagomål på 
hälsan. 

Stresshanterings
program (SP) 
med kognitiv 
beteendeterapi 
(KBT), 
progressiv 
avslappning 
(PA), autogen 
träning och 
visualisering; 
Integrerat 
hälsoprogram 
(IHP) med 
träning, 
information och 
arbets-
platsbesök; 
Träning (T) i 
form av dans 
samt en 
Kontrollgrupp 
(KG). 

Cooper Job 
Stress 
Questionnaire, 
Subjective 
Health 
Compeint 
Inventory, 
sjukfrånvaro 
och en 
subjektiv 
utvärdering av 
resultatet efter 
genomfört 
program. 

Ingen signifikant 
effekt på 
subjektiva 
klagomål på 
hälsan, 
arbetsrelaterad 
stress och 
sjukfrånvaro för 
någon av 
metoderna. 
Positiva effekter 
sågs för varje 
tekniks egna mål 
vilka kvarstod 
efter ett år. IHP 
gav de bästa 
resultaten överlag, 
SP gav förbättrad 
stresshantering 
och T ledde till 
bättre generell 
hälsa, kondition 
och minskad 
muskelsmärta.  

Horneij, 
Hemborg, 
Jensen & 
Ekdahl (2001) 
 
1 

RCT-studie. 
282 
kvinnliga 
sjuksköters-
keassistenter 
deltog. 
Utvärdering 
gjordes före 
samt tolv 
och 18 
månader 
efter.  

Minskar 
individuella 
träningsprogram 
eller 
stresshanterings-
program smärta i 
nacke, skuldra 
och rygg, 
upplevd fysisk 
ansträngning på 
arbetet eller 
medvetenheten 
om 
arbetsrelaterade 

Individuellt 
anpassat 
tränings-
program (IP), 
Stresshanterings
program (SP) i 
grupper med 
interaktiva 
samtal om 
stress och 
teoretisk och 
praktisk 
undervisning 
samt en 

Nordic 
musculo-
skeletal 
questionnaire, 
frågor tagna ur 
Rubenowitz’s 
och Wiktorin 
et al’s 
frågeformulär,  
skattade 
arbetsbelast-
ning enligt 
Borg samt 
fyllde i en 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
någon av de tre 
grupperna 
avseende smärta 
och en generell 
minskning av 
resultaten vid IP 
och SP sågs efter 
tolv månader. IP 
och SP visade 
lägre 
ländryggsmärta 
vid 18 månader, 



 

psykosociala 
faktorer?   

Kontrollgrupp 
(KG). 

smärtteckning. IP gav minskad 
fysisk utmattning 
på arbetet och i 
samtliga grupper 
ökade missnöjet 
kring arbets-
relaterade psyko-
sociala faktorer.   

Landsman-
Dijkstra, van 
Wijick & 
Groothoff 
(2004) 
 
3 

Studie gjord 
på 122 
personer. 
Utvärdering 
gjordes före 
samt två och 
tolv 
månader 
efter.  

Fastslå 
långtidseffekten 
av ett tredagars 
kroppskänne-
domsprogram 
(på ett institut) 
avseende balans 
mellan 
arbetsrelaterad 
stress och 
återhämtning 
samt hur detta 
påverkar 
livskvaliteten. 

Kroppskänne-
domsträning 
och 
tankefokusering 
kopplat till 
känslor. 

Frågeformulär
tidsberäkning 
(antal timmar 
spenderade på 
arbete, hem, 
fritid, 
samhälle och 
vänner), en 
skala på 
uppnådda mål, 
World Health 
Quality of Life 
scale och 
Hopkins SCL-
90. 

Balansen mellan 
arbetsrelaterad 
stress och 
återhämtning 
ökar. Efter två 
och tolv månader 
sågs en mer aktiv 
livsstil, ökad 
förmåga att 
hantera stress och 
psykosomatiska 
symtom. 

Lewis (1995) 
 
3 

Studie gjord 
på 25 barn-
morskor. 
Utvärdering 
gjordes före 
och efter be-
handlingen. 

Undersöka om 
effekten av 
massage på 
arbetsplatsen 
leder till sänkt 
pulsfrekvens och 
minskad 
upplevelse av 
stress. 

20 minuters 
massage på 
arbetsplatsen. 

Författarens 
egen-
formulerde 
frågeformulär 
och 
pulsmätning 
gjorda av 
deltagarna 
själva.  

Pulsfrekvensen 
sjönk med i 
genomsnitt tolv 
slag/minut efter 
behandlingen och 
samtliga deltagare 
upplevde att 
massagen hade 
reducerat 
upplevelsen av 
stress. Många 
beskrev massagen 
som avslapp-
nande, lugnande 
eller behaglig. 

Lucini, Riva, 
Pizzinelli & 
Pagani (2006) 
 
2 

Studie med 
91 tjänste-
män med 
stressymtom 
och 79 ran-
domiserat 
valda 
”friska” i 
kontroll-
gruppen. 
Utvärdering 
gjordes före 
och efter.  

Se om ett 
stresshanerings-
program (SMP)  
minskar stress-
symtom och högt 
blodtryck. 

SMP inkluderar 
kognitiv 
förändring och 
avslappnings-
träning. 

Subjektive 
Stress-Related 
Somatic 
Symtoms 
Questionnaire 
och The 
Overall Stress 
och Tiredness 
Perception 
Scale.   

Personerna i SMP 
upplevde 
signifikant lägre 
nivåer av stress, 
trötthet och 
somatiska 
symtom. 
Stressymtom 
lindras och 
blodtrycket sjönk 
genom SMP. 

Webb, Smyth 
& Yarandi 
(2000) 
 

RCT-studie 
gjord på 43 
afro-
amerikanska 

Undersöka 
nyttan av 
avslappning för 
att reducera 

Progressiv 
avslappning 
(PA) med 
muntliga 

Personal 
Strain 
Questionnaire 
och mätning 

PA visade 
signifikant 
minskad fysisk 
ansträngning och 



 

1 kvinnor som 
arbetade 
inom 
hälsoservice.
Utvärdering 
gjordes efter 
fyra 
respektive 
åtta veckor. 

blodtryck och 
stress/ 
överbelastning. 

instruktioner 
följt av daglig 
självträning 
med kassett-
band. Kontroll-
gruppen 
uppmuntrades 
till 30 minuters 
valfri 
avslappnande 
aktivitet/dag. 

av systoliskt 
och diastoliskt 
blodtryck samt 
det arteriella 
blodtryckets 
medelvärde 
med hjälp av 
Accutorr 2A 
Automated 
Oscillomteric 
Blod Pressure 
Device. 

mellanmänsklig 
stress. Ingen 
skillnad kunde ses 
i attityd mot 
arbetet eller i 
uppmätt 
blodtryck. 

Yung, Fung, 
Chan & Lau 
(2004) 
 
1 

RCT-studie. 
65 
administratö
rer inom 
vården 
deltog. 
Utvärdering 
gjordes före, 
efter de fyra 
behandlings-
sessionerna 
samt en 
månad 
senare.  

Utvärdera 
effekten av två 
olika 
avslappningsmet
oder; en 
stretchingteknik 
och en kognitiv 
teknik för att se 
om de kan 
reducera 
arbetarnas 
stressnivå. 

Stretching-
teknik (S) med 
fokus på 
egenstretching 
och 
avslappning, en 
Kognitiv 
avslappnings-
teknik (K) med 
visualisering av 
avslappning 
samt en 
Kontrollgrupp 
(K). 

State-Trait 
Anxiety 
Inventory och 
General 
Health 
Questionnaire. 

S och K visade 
signifikant mindre 
ångest från första 
mätningen till 
efter en månad, K 
visade även 
signifikant 
minskad ångest 
från mätningen 
efter sessionerna 
till en månads-
uppföljningen. 
Signifikant 
förbättrad mental 
hälsa och 
minskade 
stressnivåer sågs 
endast hos K. 

 


