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Sammanfattning 
Stressrelaterad ohälsa är ett vanligt och ständigt ökande problem i dagens västerländska 
samhälle. I många fall leder denna typ av ohälsa till sjukskrivningar och stora kostnader 
för samhället. Det är inte alltid möjligt att undvika eller påverka de stressorer människan 
exponeras för i arbetslivet och på fritiden, utan människor får istället hitta sätt att 
minska stresspåverkan på kroppen. Arbetet med, och förebyggandet av, stressrelaterad 
ohälsa är ett högst aktuellt ämne, och är en central del inom hållbar utveckling. Syftet 
med detta arbete är att sammanställa och presentera en översikt av befintlig forskning 
gällande upplevelsen av fysisk aktivitet och dess effekt på stressrelaterad ohälsa. Denna 
litteraturstudie är baserad på 15 empiriska studier, och innefattar både kvalitativa och 
kvantitativa studier för ett bredare perspektiv. Resultatet bygger på två huvudteman; 
Relationen mellan fysisk aktivitet och stressrelaterad ohälsa samt hinder och 
möjligheter för fysisk aktivitet. Resultatet visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för 
att främja hälsa och förebygga ohälsa. Socioekonomisk status påverkar mängden fysisk 
aktivitet som utförs och hur stor stresspåverkan är på kroppen. Många upplever att en 
stor del av stressen är arbetsrelaterad, och att de då använder fysisk aktivitet för att 
hantera sin stress. Det är viktigt att individanpassa den aktivitet som utförs för att få ett 
mer positivt resultat. Genom att vårdpersonal får en fördjupad kunskap och förståelse 
inom området kan det underlätta arbetet kring att främja fysisk aktivitet hos människor 
och på så vis förebygga stress och ge ett ökat välbefinnande. 
 
 
 
Nyckelord:  stress, stress-related, physical activity, exercise, mental health, prevention, 
patient education, individual 
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INLEDNING 
Efter att ha studerat tre år på högskola har vi verkligen fått uppleva vad stress innebär. 
Att prestera goda resultat och ta sig förbi varje hinder i skolan samtidigt som livet 
utanför skolan måste fungera har ibland varit svårt. Men detta är bara en bråkdel av alla 
stressfaktorer som påverkar oss. Självklart vill man samtidigt må bra, leva ett hälsosamt 
liv, äta rätt, vara en bra mamma, flickvän, kompis och många andra saker, vilket 
sammantaget kan resultera i en negativ upplevelse av stress. Socialstyrelsen (2009, s. 
182) skriver i sin folkhälsorapport att stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa 
och det handlar ofta om att vi inte kan leva upp till alla krav som ställs på oss.  Kroppen 
har utvecklat stressystemet för helt andra förutsättningar än för hur vi lever i dagens 
samhälle, vilket gör att den stress vi utsätts för idag många gånger leder till rubbningar i 
kroppens hormonsystem. Detta kan leda till både akuta och kroniska sjukdomar. 
Folkhälsomyndigheten (2014) skriver i sina målområden för folkhälsans utveckling, att 
fysisk aktivitet måste ligga i fokus för att öka förutsättningarna för en god 
hälsoutveckling. Samhället måste anpassas så att det ger hela befolkningen bättre 
möjligheter för en ökad fysisk aktivitet. Eftersom graden av fysisk aktivitet har minskat 
i befolkningen utvecklas fler sjukdomar och ohälsa. I Socialstyrelsens (2011, s. 32) 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas individer att motionera 
åtminstone 150 minuter i veckan, eller utöva högintensiv träning minst 75 minuter i 
veckan. Vårt mål med detta arbete är att öka kunskapen hos sjukvårdspersonal om 
vikten av fysisk aktivitet och dess effekt på stressrelaterad ohälsa. På detta sätt hoppas 
vi att kunskapen sprids så fler människor förstår hur viktigt det är att vara fysiskt aktiva. 
 
BAKGRUND 
I samband med industrialismen förändrades samhället och ett industrisamhälle byggdes 
upp. När människor flyttade in till städer förändrades deras liv och likaså 
förutsättningarna för bibehållande av hälsa. Nya hot mot invånarnas hälsa uppstod i 
form av nya sjukdomar och ohälsotillstånd. De senaste decennierna har 
industrisamhället formats till ett informationssamhälle och i samband med dessa 
förändringar uppstår nya påfrestningar för individer, och frågan ställs om dagens 
människor har förmåga att hantera och uppfylla de förväntningar och krav som ställs på 
dem. Tillgänglighet och flexibilitet präglar individers vardag, vilket ofta innebär att 
tiden inte räcker till. Detta har resulterat i att framförallt psykisk ohälsa har ökat, och 
således har nya ohälsotillstånd som stress och utbrändhet blivit allt vanligare under de 
senaste decennierna (Währborg 2009, ss. 28-29). De sjukdomspanoraman 
sjuksköterskan möter idag ser därför annorlunda ut än förr. Långtidssjukskrivningarna i 
Sverige har ökat markant och kan till stor del tillskrivas stressrelaterad ohälsa samtidigt 
som det har gjorts nedskärningar inom vården. Tillsammans skapar detta ett 
oroväckande scenario (Währborg 2009, ss. 31-32).  
 

Globalisering och hållbar utveckling 
Globaliseringen har inneburit att kommunikation, transporter och tjänster underlättas 
länder emellan, vilket på många sätt lett till ekonomisk tillväxt, förbättrade politiska och 
sociala förhållanden för många av jordens länder och dess befolkningar. Men den 
globala utvecklingen innebär också påfrestningar på jorden, dess miljö och även 
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befolkningen eftersom befolkningen ökar, tekniken utvecklas och konsumtionen ökar. I 
början av 90-talet hölls en global konferens för den globala utvecklingen, då ett nytt 
begrepp formades; hållbar utveckling. Hållbar utveckling utgörs av tre olika delar; 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Detta innebär ett arbete och en strävan 
efter att miljön och hälsan på jorden ska kunna bevaras för kommande generationer. En 
del av detta arbete står sjukvården för med vård av sjuka människor och återställande av 
hälsa. Men numera utgör även hälsovård en annan väsentlig del i form av 
preventionsvård, vilket innebär förebyggande vård eller bibehållande av hälsa 
(Kjellström, Håkansta & Hogstedt 2005, ss. 22-25). Enbart arbetsrelaterad stress 
beräknades för länderna i EU, i sjukfrånvaro, för drygt tio år sedan kosta 20 miljader 
euro per år (Socialstyrelsen 2003, s. 21). Detta gör att sjukdomsprevention inom 
området är högst angeläget. 
 
Globaliseringens har vissa negativa effekter hos jordens befolkning och dess hälsa. I 
takt med att den internationella marknaden blir mer integrerad och att konsumtionen av 
varor ökar i världen, leder det till en ökad konkurrens på arbetsmarknaden och en ökad 
press på arbetarna. I höginkomstländer innebär det hårdare arbetsvillkor och krav på 
högre utbildning. Psykologiska faktorer som stress kan resultera i negativa 
hälsoeffekter. Stress ökar även risken för olyckor på arbetet. En undersökning gjord på 
21 500 personer på arbetsplatser i 15 av medlemsländerna i EU visade att stress har ökat 
under de 10 år som studien pågick (Kjellström, Håkansta och Hogstedt 2005, ss. 88-89). 
 

Stress 
En definition av stress kan vara en psykologisk och fysiologisk beredskap där kroppen 
reagerar på inre och yttre stressorer som hjärnan tolkar som fara eller utmaning. En 
fysiologisk stressreaktion är helt normal och nödvändig för att kroppen ska kunna 
reagera på olika händelser. Det behöver alltså inte vara negativt utan beror på 
varaktigheten av stressbelastningen. Uppfattningen av stress ser också olika ut hos olika 
individer. Vissa upplever stress när de har för få utmaningar, till exempel vid 
arbetslöshet, medan andra upplever stress när de har för många uppgifter på samma 
gång (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willén 2007, s. 51).  
 
Kroppens stressystem är anpassat efter stenåldersmänniskans behov då denna utsattes 
för ett hot då exempelvis ett djur anföll. För att människan ska kunna strida eller fly från 
faran ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket samtidigt som det sker en omdistribution av 
blodet till exempelvis skelettmuskulatur och hjärna. Detta styrs dels av det autonoma 
nervsystemet vilket frisätter katekolaminer. Samtidigt sker en aktivering av HPA-axeln, 
som frisätter kortisol. Stressystemet är anpassat för att aktiveras under kort tid för att 
därefter återgå till viloläge så att homeostasen i kroppen återgår till det normala och 
kroppen kan återhämta sig. Idag fungerar kroppens stressystem fortfarande på samma 
sätt som för stenåldersmänniskan, men i dagens samhälle anfalls vi inte längre av vilda 
djur. Stressorerna människor utsätts för idag kräver inte den aktivering av 
kroppsfunktioner som den ökade frisättningen av stresshormon till en början avsåg att 
kompensera. Vid långvarig stress kan då störningar orsakas i stressystemet som i sin 
tur kan leda till en rad olika sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, depression, diabetes typ 
2 och bukfetma. Likaså kan långvarig exponering av stress orsaka symptom som 
psykisk och fysisk utmattning, sömnproblem och kronisk trötthet då kroppen inte hinner 
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återhämta sig. Problemet uppstår alltså om stressbelastningen är långvarig och systemen 
inte får möjlighet till den återhämtning som behövs (Ljung & Friberg 2004, ss. 1089-
1092). Symptomen som kan uppstå till följd av långvarig stress kan skilja sig mycket 
från person till person. De kan visa sig i form av kroppliga besvär, som huvudvärk, 
hjärtklappning och värk i muskler, kognitiva symptom som nedsatt 
koncentrationsförmåga och försämrad minnesfunktion, eller som psykiska symptom 
som ökad oro, ångest, nedstämdhet och en känsla av hopplöshet (Västra 
Götalandsregionen 2014, s. 4). 
 
Det diskuteras om tre stora stressorer som påverkar upplevelsen av stress: 
livsförändringar som till exempel skilsmässa eller födsel av barn, kroniska belastningar 
som ekonomiska bekymmer och till sist ligger människors dagliga problem till last. 
Antalet och typen stressorer tillsammans med copingmekanismer avgör hur hög stress 
människor utsätts för och om man har möjlighet att hantera stressorerna eller om de 
kommer leda till ohälsa. Det finns även andra faktorer som avgör hur utfallet kommer se 
ut vid stresspåverkan. Detta kan vara kön, socioekonomisk status, socialt nätverk och 
personliga egenskaper som självkänsla (Van der Waerden 2011, ss. 10-12).  
 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är all rörelse som sker med hjälp av skelettmuskulatur som resulterar i 
ökad energiförbrukning. Detta innebär alltså all kroppslig rörelse såväl i arbetsliv som 
på fritid (SBU 2006). Svantesson et al. (2007, ss. 11-12) skriver att fysisk aktivitet och 
fysisk träning är två olika begrepp. Fysisk aktivitet är vad som beskrivs ovan medan 
fysisk träning är en planerad, återkommande och strukturerad form av aktivitet, där 
syftet är att förbättra en fysisk funktion.  
 
Faktorer som upplevd stress och upplevd hälsa förbättras hos människor som 
motionerar regelbundet och de mår därför ofta bättre psykiskt än de som inte 
motionerar. Fysisk aktivitet utgör även en stor möjlighet att stärka människans 
grundläggande självkänsla och självbild, det höjer stämningsläget och förbättrar 
sömnen. Dessutom minskar fysisk aktivitet oro och minskar de fysiologiska 
reaktionerna på stress. Detta gör att livskvaliteten höjs och att personen är mer nöjd med 
livet (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, ss. 8-9). Svantesson et al. (2007, ss. 57-59) 
skriver att vid regelbunden träning anpassas kroppen genom att puls och blodtryck 
sjunker i vila. Den tränade har lägre halter kortisol i blodet jämfört med otränade vid 
samma arbetsnivå. Samma sak gäller psykosocial belastning. Författarna beskriver att 
det i flera studier har visat sig att individer som är fysiskt aktiva är mycket bättre på att 
hantera stressituationer är de som är inaktiva. Idag diskuteras det om fysisk aktivitet 
som en viktig faktor för att hantera stress.  
 
Psykologiskt välbefinnande är särskilt viktigt för förebyggande och hantering av hjärt- 
och kärlsjukdom, men har även positiva effekter för förebyggande och hantering av 
andra kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes, osteoporos, högt blodtryck, fetma, 
cancer och depression. Fysisk aktivitet är en viktig del då bland annat förhöjda nivåer 
kroniska inflammationer, som är starkt associerade med många sjukdomar, minskar i 
samband med fysisk aktivitet (Warburton, Whitney Nicol & Bredin 2006, s. 806). 
Kallings och Hellénius (2010, s. 2092) skriver att fysisk aktivitet utöver den psykiska 
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ohälsan, även verkar behandlande och förbyggande för den samsjuklighet för många av 
dagens stora folksjukdomar. Författarna menar att även lågintensiv träning ger stora 
fördelar för kroppen. Exempelvis fördubblas energiförbrukningen vid långsam 
promenad, jämfört med den basala energiförbrukningen som går åt, och tredubblas vid 
ytterligare ökad promenadintensitet. 
 

Vårdens roll i att främja fysisk aktivitet 
Massmedia används ofta för att sprida nya rön och kunskap om fysisk aktivitet och 
hälsa. Studier har visat att kunskap som sprids på detta sätt ökar medvetenheten och 
intresset på kort sikt. Hälsokampanjer från exempelvis vårdcentraler har visat sig ge en 
viss effekt men även denna har visat sig enbart vara kortsiktig. Anledningen till detta är 
troligen att vårt samhälle är uppbyggt för att främja stillasittande istället för att främja 
fysisk aktivitet (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 111).  

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och minska 
riskerna för sjukdom. Eftersom sjuksköterskan är den personen i vårdkedjan som träffar 
flest antal patienter, har han eller hon en central roll i arbetet med att informera och 
uppmuntra människor. Vårdpersonal som själv är fysiskt aktiva och har en sund livsstil, 
är mer benägna att informera patienter och motivera dem att leva mer hälsosamt 
(Ekblom Bak red. 2013, ss. 141-143). Allmänläkare känner ofta sina patienters 
medicinska problem väl, vilket gör att de kan ge råd angående levnadsvanor utifrån 
individens personliga levnadsvillkor (Ekblom Bak red. 2013, s. 137).  
 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett sätt att aktivera människor. Det mest centrala i 
arbetet med FaR är att det bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. Det som styr 
hur receptet kommer se ut är framförallt patientens hälsotillstånd och riskfaktorer, men 
även vad patienten tycker är roligt. Receptet utgår ifrån kunskapsbanken FYSS (fysisk 
aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Tanken bakom FaR är att 
hälso- och sjukvården ska samarbeta med olika aktivitetsarrangörer i samhället 
(Kallings 2011, s. 13). Kallings (2011, s. 270) skriver om sjuksköterskors råd om hur 
arbetet med FaR kan utvecklas. Det kan handla om att vara väl påläst om fysisk 
aktivitet, att ha utbildning i motiverande samtal och att ta tillvara på kollegors kunskap 
och erfarenheter. Sjuksköterskorna i studien ansåg också att FaR ska appliceras oftare 
än vad det görs idag och att all vårdpersonal ska se till att få utbildning inom FaR. 
Socialstyrelsen (2005, s. 12) skriver i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att hon 
eller han ska främja hälsa och förebygga ohälsa. I det arbetet ingår att identifiera och 
aktivt förebygga risker för ohälsa, och om det behövs motivera till förändrad livsstil. 
Som sjuksköterska ska man också kunna bedöma patientens egna resurser och därefter 
undervisa och stödja egenvård individuellt i syfte att motverka komplikationer efter 
vård eller sjukdom. 
 
Rådgivning från vårdpersonal till patient har visat sig ge en viss ökning av 
aktivitetsnivån hos patienterna. Rådgivningsmetoderna kan se olika ut, som till exempel 
korta muntliga råd, hemskickade brev, aktivitetsdagbok och pulsmätning för att hitta rätt 
träningsnivå. En viss ökad aktivitet kan ses vid upprepad kontakt med patienten. 
Teoribaserad beteendeintervention kan ge en möjlighet att se vilka faktorer som 
förändrar ett beteende.  Detta sätt kan lyfta fram vikten av att öka tilliten till den egna 
förmågan att förändra ett beteende. Därför diskuteras det ofta om målsättning och 
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självuppfattning (SBU 2006). Det är viktigt att alla människor har tillgång till 
information och kunskap om vad som är viktigt för hälsan. En god offentlig hälsopolicy 
måste hållas för att människor ska förstå vikten av att leva hälsosamt. Skolor och 
arbetsplatser är centrala när det kommer till att kontinuerligt informera och hålla 
hälsokampanjer (Jané-Llopis, Barry, Hosman och Patel 2005, ss. 13-14). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Stressrelaterad ohälsa är ett vanligt och ständigt ökande problem i dagens samhälle, 
vilket i många fall leder till sjukskrivningar och stora kostnader för samhället. Detta 
ställer enorma krav på hälso- och sjukvården, och det är därför högst relevant att ha stort 
fokus på detta område. Det är inte alltid möjligt att undvika eller påverka de stressorer 
människan exponeras för i arbetslivet och på fritiden, utan människor får istället arbeta 
på att hitta sätt att minska stresspåverkan på kroppen. Ett sätt att göra detta är att utöva 
fysisk aktivitet regelbundet. Genom att sjuksköterskan får en fördjupad kunskap och 
förståelse inom området kan det underlätta arbetet kring att främja fysisk aktivitet hos 
människor och på så vis förebygga stress och ge ett ökat välbefinnande. 
 
SYFTE 
Syftet är att sammanställa och presentera en översikt av befintlig forskning gällande 
upplevelsen av fysisk aktivitet och dess effekt på stressrelaterad ohälsa. 
 
METOD 
Vi har gjort en litteraturstudie enligt Axelssons (2012, ss. 208-209) beskrivning. Denna 
metod är utformad för nybörjare inom litteraturstudier och på så sätt hjälpte det oss att 
få en bra struktur på arbetsupplägget. Det är viktigt att granska tidigare forskning och 
sammanställa den till ett överskådligt gemensamt resultat så vårdpersonal lättare kan 
använda sig av forskningen och tillämpa det i praktiken. En kombination av kvalitativa 
och kvantitativa studier ger en bredare kunskap inom området. Genom att analysera 
kvantitativa studier erhålls en kunskap om förhållandet mellan stressrelaterad ohälsa och 
fysisk aktivitet hos olika grupper. Kvalitativa studier leder till en ökad förståelse för hur 
individuell stresspåverkan ser ut samt vilka fördelar ökad fysisk aktivitet kan innebära. 
 

Datainsamling 
Sökningar av artiklar har gjorts i databasen Cinahl. Vi gjorde först en pilotsökning för 
att få information om hur många vetenskapliga artiklar det finns inom vårt valda 
område. Därefter valdes de mest relevanta sökorden ut. De huvudsakliga sökord som 
användes var Stress, Physical activity, Exercise och Health. Vi insåg direkt att 
sökningen var för bred och lade till några fler sökord. Våra inklusionskriterier är att 
artiklarna ska vara referentgranskade, skrivna på engelska och publicerade från 1999 
och framåt. Artiklarna ska handla om personer i västvärlden, deltagarna ska vara mellan 
19 och 64 år och kan innefatta både män och kvinnor. Artiklarna ska handla om stress, 
stress-relaterad ohälsa eller förebyggande och behandlande åtgärder i form av fysisk 
aktivitet, samt att artiklarna ska behandla vårt syfte. Litteraturstudier och översikter 
ingår inte i resultatet då vi endast använder oss av primärkällor. Efter de första 
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frisökningarna gavs sammanlagt upp till 30 000 träffar. För att avgränsa sökningen 
använde vi oss av fler sökord där vi fick mellan 5 och 64 träffar beroende på vilka 
sökord som lades ihop. Med hjälp av titlarna valde vi därefter vilka abstract som skulle 
läsas. På detta sätt valdes artiklarna ut. Se bilaga 2. 
 

Dataanalys 
De valda artiklarna analyserades enligt Axelssons (2012, ss. 212-214) modell. 
Artiklarna lästes först igenom noggrant för att få en överskådlig bild över vad vi funnit. 
Samtidigt gjordes en sammanställning av artiklarnas resultat och de lades in i olika 
kategorier. Vi sammanställde även varje artikels syfte, metod och urval. Fem artiklar av 
de vi valt ut exkluderades för att de inte behandlade vårt syfte eller handlade om 
människor i fel åldersgrupp. Vi skapade utifrån resultatet i artiklarna tre olika teman, 
där ett togs bort och sattes som subtema istället, vilket gjorde att vi fick totalt fyra 
subteman. I vår litteraturstudie ingick totalt tre kvalitativa studier som sammanlagt 
behandlade två perspektiv samt elva kvantitativa studier, vilket resulterade i att vi fick 
en slutprodukt av 14 artiklar. Se bilaga 1. 
 
RESULTAT 
Efter att ha granskat artiklarna, kom vi fram till följande teman: 
 

Relationen mellan fysisk aktivitet och 
stressrelaterad ohälsa 

Hinder och möjligheter för fysisk 
aktivitet 

Arbetsrelaterad stress och graden av fysisk 
aktivitet 

Socioekonomisk status och omgivning 

Fysisk aktivitet som behandling Sjuksköterskans roll i att främja fysisk 
aktivitet 

 

Relationen mellan fysisk aktivitet och stressrelaterad ohälsa 
Många studier tyder på att fysisk aktivitet är bra för den mentala hälsan. Dock kan det 
vara svårt att motivera människor med psykisk ohälsa att börja utföra någon form av 
fysisk aktivitet. I en studie där mätningar gjorts över hur aktiva människor med olika 
typer av psykisk ohälsa är, kan en tydlig skillnad ses mellan de som lider av psykisk 
ohälsa och de som inte gör det. Jämförelser gjordes i denna studie relaterat till exempelvis 
kön, ålder, rökare, vikt, arbetande eller pensionerade personer. I alla grupper fanns en 
signifikant skillnad gällande fysisk aktivitet, där den mentala ohälsan leder till mindre 
fysisk aktivitet (Okoro, Stoodt, Rohrer, Strine, Chaoyang & Balluz 2014, ss. 33-35). En 
annan studie (Gerber, Lindwall, Lindegård, Börjesson & Jonsdottir 2013, ss. 149-150) 
visar i enlighet med ovanstående, att hos personer som rapporteras lida av höga nivåer av 
utbrändhet, ses skillnader mellan de som har måttligt till god fysik och de som inte har 
det. Det sågs ett starkt samband mellan nivå av fysisk aktivitet och förbättring av 
symptom för stress och utbrändhet. Studien visade även att de personer som hade måttlig 
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till god fysik hade betydligt mindre risk att lida av depression, och att deltagarna som var 
måttligt till vältränade inte upplevde höga stressnivåer lika påfrestande som de som var 
otränade.  
 

Arbetsrelaterad stress och graden av fysisk aktivitet 
Whitebird, Asche, Thompson, Rossom och Heinrich (2013, s. 1536-1537) undersökte 
arbetsrelaterad stress, ohälsa och copingstrategier. Det visade sig i denna studie att 80 
procent av deltagarna var nöjda med sitt arbete trots att 60 procent upplevde medelhög 
nivå av stress och 20 procent upplevde högre nivåer av stress. Vid frågan hur deltagarna 
hanterade stressen använde de i första hand socialt stöd, och därefter menade de att fysisk 
aktivitet var det bästa hjälpmedlet. Andra sätt att hantera stress kunde vara tröstätande, 
avslappningsmetoder, massage och att dricka alkohol. På samma sätt understryker en 
studie (Nies, Vollman & Cook 1999, s. 26) att deltagarna använde fysisk aktivitet för att 
reducera upplevelsen av stress och att detta var direkt kopplat till upplevelsen av en bättre 
hälsa. 
 
I en studie av Mollart, Skinner, Newing och Foureur (2013, ss. 29-30) undersöktes 
bidragande och skyddande faktorer till arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos 
barnmorskor. Närmare två tredjedelar av deltagarna upplevde måttligt till höga nivåer av 
känslomässig utmattning. Skillnader sågs mellan deltagare beroende på antal 
yrkesverksamma år, och antal arbetade skift på rad. Nivån av fysisk aktivitet hos 
deltagarna i studien undersöktes, och visade sig ge sjuksköterskorna betydligt mer energi 
på arbetet. Stora skillnader sågs även mellan hur de upplevde arbetsbördan och stressen, 
beroende på om de tränade eller inte. En annan faktor som bidrog till nivå av utbrändhet 
hos sjuksköterskorna var antal år i yrket. De deltagare som hade arbetat längst och som 
tränade nådde lägst nivåer av utbrändhet. Även en studie (Bryant, Fairbrother & Fenton 
2000, s. 878) som inriktade sig på sjuksköterskor i Australien fick resultatet att de 
deltagare som arbetat längst rapporterade lägst nivå av stress och majoriteten av dem 
använde sig av träning i stressavlastande syfte. 
 
För att undersöka hur en fysiskt aktiv fritid gynnar hälsan, och om det kan hjälpa mycket 
stressade människor att bibehålla hälsa, granskade vi en artikel av Iwasaki, Zuzanek och 
Mannell (2001, ss. 215-216). Arbetande personer kunde enligt studien bättre handskas med 
stress på arbetet om de utövar fysisk aktivitet på fritiden. Dessutom förbättrades deras 
fysiska och mentala hälsa, och de upplevde ett ökat välbefinnande. Studien visar också att 
personer med högre arbetsrelaterad stress och som hade en fysiskt aktiv fritid, upplevde i 
högre utsträckning att deras symptom minskade, att de mådde bättre och de kände en 
förbättrad självkänsla. I relationen mellan fysisk aktivitet på fritiden och förbättrat 
hälsotillstånd sågs sambandet vara starkare hos kvinnor än hos män, och likaså hos äldre 
personer än hos yngre. 
 

Fysisk aktivitet som behandling 
I en studie av Heiden, Lyskov, Nakata, Sahlin, Sahlin och Barnekow-Bergkvist (2007, 
ss. 368-370) undersöktes effekter och skillnader mellan olika behandlingmetoder på 
patienter som var sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa och utbrändhet. De tre 
behandlingsmetoder som jämfördes var kognitiv beteendeterapi (KBT), fysisk aktivitet 
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och ordinarie medicinsk behandling. Vid kontrollerna efter interventionen, upplevde 
både patienterna som behandlades med KBT och de som deltog i behandlingen med 
fysisk aktivitet att symptomen och graden av utbrändhet hade dämpats, sömnen 
förbättrats, den kroppsliga smärtan lindrats, och att deras generella hälsa förbättrats i 
jämförelse med gruppen som behandlades med ordinarie behandling. Den enda 
skillnaden som sågs mellan de två interventionsgrupperna var att deltagarna som 
behandlades med KBT skattade högre på skalan gällande deras generella hälsa, än 
patienterna som deltog i programmet med fysisk aktivitet. Däremot sågs inga skillnader 
mellan de två grupperna i deras förmåga att hantera stress efter interventionen. 
 
Att stress kan leda till psykisk påfrestning och ohälsa visar Whitebird et al. (2013, s. 
1536) i sin studie och som Larun och Malterud (2011, ss. 223-224) beskriver, är det 
viktigt att veta hur stressen kan hanteras. Detta beskriver de i sin kvalitativa studie där 
intervjuer utfördes inom området stresshantering och fysisk aktivitet. Deltagarna 
uttryckte vikten av att lyssna på sin kropp och välja de aktiviteter som passar dem bäst. 
Aktiviteterna skulle även vara skräddarsydda då vissa typer av träning kunde ge en 
negativ känsla. För att deltagarna skulle känna stressavlastning, uttryckte de att det var 
viktigt att mängden aktivitet skulle anpassas individuellt. De hade även en önskan om 
att lära sig mer om träning och att få en bättre kroppskännedom, för att de skulle våga 
motionera mer. Liknande resultat visades i en studie av Nies, Vollman och Cook (1999, 
s. 26) där de deltagande kvinnorna uttryckte att det är lättare att hitta motivationen till 
att träna om de har mer kunskap inom området. Ytterligare information som framkom i 
studien, var att planering och rutiner var en viktig del för att deltagarna skulle kunna öka 
möjligheterna för fysisk aktivitet. Att träning skulle passa in i deras vardag, och inte ta 
för mycket tid var andra viktiga faktorer som framkom. 
 

Hinder och möjligheter för fysisk aktivitet 
Socioekonomisk status och omgivning 
Meyer, Castro-Scilo och Aguilar-Gaxiola (2014, ss. 1736-1737) skriver att 
socioekonomisk status är en av faktorerna som ofta tas upp när det talas om psykisk 
ohälsa, självuppskattad hälsa och nivå av fysisk aktivitet. Författarna menar att 
relationen mellan socioekonomisk status och hälsostatus är påtaglig.  Anledningen till 
att personer som lever i en sämre socioekonomisk situation upplever sämre hälsa, delvis 
är på grund av att de har helt andra förutsättningar och möjligheter för att kunna utöva 
fysisk aktivitet. Det kan handla om att området där personerna bor skapar sämre 
förutsättningar. Fattigare områdena har oftast färre resurser. Människor känner sig 
många gånger mindre trygga i dessa områden, vilket leder till att utomhusaktiviteter 
minskar. Studien visar tydligt att människor skattar sin mentala hälsa lägre i samband 
med att de känner sig otrygga i sin omgivning. Därmed tränar de mindre, vilket i sin tur 
leder till sämre fysisk hälsa och i slutändan sämre självuppskattad hälsa och förmåga att 
hantera stress. Även i en annan studie gällande socioekonomisk status (Van der 
Waerden, Hoefnagels, Hosman, Souren & Jansen 2013, ss. 88-89) presenteras ett 
resultat där den grupp som upplever störst effekt av fysisk aktivitet som behandling för 
stress och depressiva symptom eller prevention av detta, är kvinnor med låg 
socioekonomisk status och låg utbildningsnivå. Både fysisk aktivitet enskilt, och fysisk 
aktivitet i kombination med samtalsterapi har en god effekt. Dock förklarar de att 
tidigare forskning har visat att personer med låg socioekonomisk status ofta avbryter sitt 
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deltagande i olika studier, på grund av att deras kognitiva förmåga inte klarar av 
uppgifterna som ingår. Även deras förmåga att göra skriftliga uppgifter är sämre, vilket 
gör att de inte vill delta. Att många av deltagarna på detta sätt försvinner från dessa 
studier gör det svårt att få ett korrekt resultat på mätningarna.  
 
Att närområdet spelar stor roll i hur stor mängd fysisk aktivitet som utförs har tidigare 
nämnts och detta styrks av en studie av Astell-Burt, Feng och Kolt, (2013, ss. 602-603). 
Deras studie visar de att fysisk aktivitet är vanligare i grönare närområden och att 
psykisk påfrestning då även är mindre. Detta menar de gäller alla åldrar och kön. Nies, 
Vollman och Cook (1999, s. 25-29) beskriver att motivationen för fysisk aktivitet kan 
påverkas av faktorer som viktminskning och rutiner, medan omgivningen kan vara en 
faktor som gör att träning inte blir av. Kvinnorna i studien förklarar att det krävs 
barnpassning, någon att träna med, stöd från familj och eventuellt utrymme i hemmet för 
att kunna motionera. Typen av träning måste individanpassas för att det ska fungera. Att 
närområdet är tryggt understryks i denna studie, precis som i studier ovan, då kvinnorna 
menar att det är svårt att motionera utomhus om de inte känner sig trygga i området.  
 

Sjuksköterskans roll i att främja fysisk aktivitet 
En studie (Burns, Camaione & Chatterton 2000, ss. 30-31) undersökte sjuksköterskors 
upplevelse av att arbeta med fysisk aktivitet som hälsofrämjande metod. 92 procent av 
deltagarna uppgav i studien att de minst en gång per år rådger patienterna om fysisk 
aktivitet, varav 58 procent regelbundet uppmanade sina patienter att vara aktiva minst 
30 minuter om dagen. I frågor gällande metoder i rådgivningen svarade 
sjuksköterskorna att de använde Body mass index (BMI), fysisk prestation och 
kroppsfett som en riktlinje för hur de skulle diskutera ämnet med patienterna. 99 
procent använde sig av frågeformulär för att få veta hur patientens aktivitetsvanor såg 
ut. Nästan 70 procent använde sig sedan av skriftlig information gällande fysisk 
aktivitet. Den vanligaste rekommendationen var att promenera regelbundet. 
Sjuksköterskorna uppgav att det är viktigt att ha kunskap inom området för att kunna ge 
råd och när de fick frågor om vad som kunde vara hinder för rådgivning om fysisk 
aktivitet svarade de att tidsbrist var det största problemet. Språkbarriärer och att andra 
områden var tvungna att prioriteras var andra hinder som många av deltagarna lyfte som 
problem. De hinder sjuksköterskorna såg hos patienterna, var att deras närområde var 
otryggt, att tiden inte fanns och att patienterna inte såg något resultat av träningen. 
Studier visar också att det är viktigt att sjuksköterskan är en bra förebild för de patienter 
hon eller han träffar inom och utanför vården. I en artikeln (Blake & Harrison 2013, ss. 
87-89) förklarar sjuksköterskorna att de får mer tilltro från patienterna om de själva 
lever efter de hälsoråd de ger. Detta var nästan 90 procent av deltagarna eniga om. Dock 
var de som var överviktiga eller feta mindre benägna att hålla med om detta uttalande. 
Studien visade också att av de 540 deltagande sjuksköterskorna, var de som låg inom en 
hälsosam viktram mer benägna att möta de mål inom fysisk aktivitet som är önskvärt. 
Många av sjuksköterskorna menade att det är svårt att främja hälsobeteenden om deras 
eget var bristfälligt och hälften av deltagarna uppgav att de tyvärr inte når den 
rekommenderade mängd fysisk aktivitet som krävs till förmån för god hälsa. Att bilden 
av sjuksköterskan är viktigt menar många och en större del av deltagarna i studien anser 
att det inte ska vara tillåtet att röka i sin arbetsuniform. Andra betydelsefulla åsikter som 
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framkom var att det är viktigt att hålla en hälsosam vikt, att “man bör leva som man lär” 
och att deras sjuksköterskeutbildning har påverkat deras eget beteende. 
 
DISKUSSION 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer som utövar någon form av fysisk 
aktivitet ofta mår bättre både fysiskt och psykiskt. Däremot visar resultatet att valet av 
aktivitet bör vara individuellt anpassat och att aktivitetsnivån spelar roll för att få en 
stressavlastande effekt. Känslan av ökat välbefinnande och bättre livskvalité ses både 
hos människor med och utan psykisk ohälsa. 

 

Metoddiskussion 
Vi valde artiklar från västvärlden för att se om det råder någon skillnad mellan 
effekterna av fysisk aktivitet kring stressrelaterad ohälsa, vilket vi anser att det inte 
gjorde. Då artiklarna vi granskat är på engelska och det finns risk för feltolkning, valde 
vi att individuellt läsa, och sedan gemensamt diskutera fram en slutsats av de flesta 
artiklarna. Vi fann det svårt att hitta artiklar som precist behandlade vårt syfte, varpå vi 
valde att granska ämnet utifrån olika aspekter. Att blanda kvalitativa och kvantitativa 
studier anser vi ge vårt arbete en styrka då en bredare bild skapas kring det studerade 
området. Det var dock enklare att hitta kvantitativa studier vilket resulterade i 11 
kvantitativa och 3 kvalitativa studier. 
 
Då arbetet inkluderar studier från sju olika länder anser vi att detta ger vårt resultat en 
styrka då alla undersökningar visar att effekterna av fysisk aktivitet vid stressrelaterad 
ohälsa är positiva. Studier som handlar om kvinnor är överrepresenterade, vilket vi 
finner intressant då vi hade förväntas oss fler studier som behandlar både män och 
kvinnor. Informationssökningen förutsätter kunskap om olika vårdvetenskapliga 
begrepp, som dessutom ska vara på engelska då sökmotorn Cinahl kräver detta. Av 
denna anledning krävdes tid för att formulera sökord för att på så vis få mer relevanta 
träffar. När vi gjorde artikelsökningar insåg vi att det var ett väldigt brett ämne eftersom 
stressrelaterad ohälsa ibland är svår att definiera, och att det inte finns något bra sätt att 
uppmäta graden stress. Detta kan ses som en svaghet i vår studie. Då vår erfarenhet av 
att granska artiklar är begränsad, finner vi det svårt att analysera dessa. Vi har upptäckt 
att det är lättare att identifiera likheter mellan studier istället för skillnader, vilket tydligt 
kan ses i vårt resultat. 
 

Resultatdiskussion  
Individanpassning 
Regelbunden fysisk aktivitet visar ett starkt samband med att personer bättre kan 
hantera stress, både i form av fysiologiska och mentala reaktioner. Resultatet visar att 
det är viktigt att vårdpersonal lyfter fysisk aktivitet som en förebyggande åtgärd och 
behandlingsmetod, för att det ska bli en naturlig del av människors allt mer stillasittande 
vardag. Vi vill därför lyfta vikten av att anpassa träning och motion individuellt för 
varje patient och att vårdpersonal därför måste ha detta i åtanke, eftersom träningen 
annars kan ge en negativ känsla. Detta kan innebära att patienter bör få individuella råd 
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om fysisk aktivitet som är upplagda efter individens egen arbetsförmåga. För att kunna 
ge individanpassad vård är det av vikt att vårdpersonal besitter kunskap om hur de ska 
ge råd och motivera patienter att ändra sin livsstil. Vårt resultat styrks av liknande 
studier, som till exempel Giles-Corti och Donovan (2002, s. 1802) som skriver att det är 
viktigt att individanpassa aktiviteten och att främja sociala miljöfaktorer för att det ska 
bli en naturlig och trivsam del av vardagen. För att fysisk aktivitet ska kunna bli en del 
av patienters liv måste patienten själv tro på det och själv vilja göra förändringar. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 108) skriver att för att resultatet av vården ska vara bra 
måste patientens autonomi tas i beaktande. Alla människors egna värde och 
självbestämmande är en central del inom vårdandet och måste hörsammas av 
vårdpersonal för att vården ska vara just vårdande. 
 

Sjuksköterskans roll 
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i dagens samhälle och i detta arbete har 
sjuksköterskan och all annan vårdpersonal en stor roll. Då ett minskat stillasittande är en 
stor del av hållbar utveckling måste därför all vårdpersonal inse vikten av fysisk 
aktivitet. Vårdpersonal måste vara förebilder och leva på ett sätt som gör dem 
trovärdiga, för att kunna motivera patienterna att göra livsstilsförändringar om det 
behövs. Som sjuksköterska möter man många människor med många olika 
sjukdomstillstånd, och hon eller han har därför möjlighet att implementera fysisk 
aktivitet som en del av vårdandet. Dock anser vi att det är viktigt att göra detta med 
försiktighet då det säkert i vissa fall kan uppfattas kränkande. För att kunna rådgiva och 
påverka måste sjuksköterskan också ha kunskapen om att saker och ting kan uppfattas 
utifrån olika perspektiv. Hälsa är som Dahlberg och Segesten (2010, s. 48) beskriver ett 
brett begrepp som är högst mångdimensionellt. Det är en unik upplevelse för varje 
person som speglar den totala livssituationen. De fyra viktiga begreppen som vi tänker 
är de viktigaste i mötet med varje patient är precis som Dahlberg och Segesten (2010 s. 
23) beskriver; patient, hälsa, miljö och vårdande. Schäfer Elinder och Faskunger (2006, 
s. 97) betonar vikten av uppföljning i hälso- och sjukvårdens arbete med råd om fysisk 
aktivitet och i förskrivningen av FaR, och inte enbart se till antalet hur många recept 
som skrivs ut. 
 

Motiverande samtal 
En teknik som ofta kommer på tal när det diskuteras om rådgivning är motiverande 
samtal. Enligt en studie (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013, s. 
2288) är detta ett bra verktyg att använda sig av för att främja kommunikation och att få 
patienter att komma på egna lösningar på sina problem. Studien visade också att 
motiverande samtal ses av patienter som uppmuntrande, motiverande och 
intressanta.  Dessutom tyckte patienterna att denna typ av rådgivning inte var dömande 
och påhoppande. Dock ansåg några av utövarna i studien att tekniken är tidskrävande 
och att stor kunskap krävs. Berglund (2005, s. 3459) skriver att fysiskt inaktiva personer 
bör få information om tiden det kan ta innan de positiva upplevelserna och effekterna av 
fysisk aktivitet visar sig. Vårdpersonal bör veta att hos individer som är ovana vid fysisk 
aktivitet, kan de negativa upplevelserna i början kännas större än de positiva. Detta 
förändras dock gradvis, och med tiden blir de flesta personer positivt inställda till fysisk 
aktivitet. I en studie (Hardcastle, Taylor, Bailey & Castle 2007, ss. 35-36) gjord på 
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överviktiga personer undersöktes effekter av olika rådgivningsmetoder. Tydliga 
skillnader sågs mellan den grupp som fick ordinarie information om kost och vikten av 
fysisk aktivitet, och interventionsgruppen där deltagarna även blev erbjudna 
motiverande samtal. Sex månader efter interventionen, hade deltagarna i 
interventionsgruppen ökat mängden fysisk aktivitet till skillnad från kontrollgruppen. 
Dessutom hade de bättre blodtryck och kolesterolvärden och de hade gått ner mer i vikt. 
Det sågs ett samband mellan antalet sessioner av motiverande samtal och mängd fysisk 
aktivitet som deltagarna utförde, där de som hade deltagit vid flest tillfällen tränade mer 
och hade således bättre värden. Författarna till studien understryker med resultaten från 
undersökningen, vikten av att primärvården arbetar effektivt, mer inriktat och medvetet 
på fysisk aktivitet med hjälp av motiverande samtal.  
 
Klaperski, von Dawans, Heinrichs och Fuchs (2013, ss. 270-271) studie visar även den 
att fysisk aktivitet i många fall innebär stora fördelar vad gäller den fysiologiska 
förmågan att hantera stress, i form av tiden det tar för hjärtfrekvensen att återgå till det 
normala, samt nivå av kortisolhalt i blodet vid stressexponering. Studien undersökte 
unga kvinnors fysiologiska och psykologiska reaktioner vid stressexponering, och deras 
förmåga att hantera stressen. Deltagarna som var fysiskt inaktiva hade starkare 
kroppsliga reaktioner när de exponerades för stress då de fick högre hjärtfrekvens och 
kortisolutsöndring. Likaså sågs skillnader i hur deltagarna återhämtade sig efter 
stresspåslaget, där hjärtfrekvensen hos de deltagare som var mycket fysiskt aktiva 
snabbare återgick till det normala till skillnad från de mindre aktiva personerna. Ett fynd 
i denna studie som överraskade oss och som inte gick i linje med övriga studier vi 
granskat, var att de deltagare som utövade mest fysisk aktivitet upplevde större negativ 
mental påverkan tiden efter stressexponeringen än de deltagare som var mindre fysiskt 
aktiva. 
 

Socioekonomisk status 
Vårt resultat visar tydligt att socioekonomisk status spelar stor roll i hur stresspåverkan 
ser ut och vilken mängd fysisk aktivitet som utförs. Beroende på socioekonomisk status 
kan möjligheterna i närområdet skilja sig, det vill säga tillgång till faciliteter, 
grönområden och möjlighet till att vistas utomhus. Framförallt utförandet av fysisk 
aktivitet i grönområden har visat sig ge bättre effekt för den mentala hälsan. Vi 
förväntade oss inte att socioekonomisk status skulle vara så påtagligt avgörande för 
upplevelsen och hanteringen av stress. När detta framkom i resultatet förfärades vi av 
faktumet och ville genast läsa lite mer om detta. En intressant artikel (Goodman, 
McEven, Dolan, Schafer-Kalkhof & Adler 2005, ss. 487-488) som handlar om just 
detta, visar på skillnader gällande upplevda stressnivåer hos personer med olika 
socioekonomisk status. Artikeln handlade om studenter i USA där de som var klassade 
att ha låg socioekonomisk status var mer stresspåverkade. Även sambandet mellan 
stress och familjestruktur ansåg vi vara av intresse då den uppskattade stressen var lägre 
om de hade högskoleutbildade föräldrar. Sammanfattningsvis sågs att de faktorer som 
var mest betydande för nedsatt stresstolerans var om de var kvinnor och hade 
lågutbildade föräldrar. Intressant är också att grönområden i sig har en inverkan på 
välmående och att närheten till dessa påverkar hur mycket fysisk aktivitet som utövas. 
Vi ser därför att det är viktigt att skapa trygghet runt grönområden, inte minst i områden 
där det råder lägre socioekonomisk status, då omgivning och socioekonomisk status har 
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ett starkt samband. Schäfer Elinder och Faskunger (2006, s. 97) stärker våra resultatfynd 
och visar på vikten av att skapa trygga bostadsområden som underlättar utförandet av 
fysisk aktivitet. Genom att skapa närhet till grönområden och träningsanläggningar 
skapas möjligheter till spontan rörelse, idrott och lek, vilket främjar en ökad fysiskt 
aktiv vardag. Likaså bör transportmöjligheterna för befolkningen främja promenader 
och cykling, inte minst tryggheten och rörelsefriheten för barn och ungdomar att kunna 
ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. 

 
Resultatet i vårt arbete samstämmer även med andra studier som till exempel en artikel 
av Mitchell (2013, s. 132) som beskriver hur aktivitet främjar fysisk och mental hälsa. 
Just denna studie beskriver hur fysisk aktivitet inomhus ger god effekt men att om 
aktiviteten utförs i grönområden uppnås en ännu bättre effekt. Det framkommer även i 
studien att de som är aktiva beskriver hur de får bättre självkänsla, mindre 
stresspåverkan och sover bättre. 
 
SLUTSATSER 
Fysisk aktivitet ger ofta positiv effekt på stress och stressrelaterad ohälsa. Då 
sjuksköterskan spelar en central roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbetet, och i arbetet med att återställa hälsa är det därför av största vikt att 
sjuksköterskan har en god kunskap inom området och att själv försöka vara en förebild 
för patienterna. Upplevelsen av fysisk aktivitet har visat sig vara avgörande för om 
människor utövar fysisk aktivitet på ett långsiktigt sätt eller enbart som en tillfällig 
lösning. Resultatet i studien visar på vikten av att individanpassa formen och nivån av 
fysisk aktivitet, för att upplevelsen av fysisk aktivitet ska bli så bra så möjligt. På så vis 
kan det bli en naturlig och självklar del i människors liv på lång sikt. 
 

Kliniska implikationer 

Det är viktigt att arbeta med sjukdomsprevention inom området stressrelaterad ohälsa då 
det kostar samhället stora summor. Vården har de senaste åren kommit långt med 
arbetet av fysisk aktivitet, till exempel FaR, men eftersom det av många patienter 
fortfarande inte ses som en fullständig behandlingsmetod anser vi att det behöver 
fortsätta lyftas av vårdpersonal. Om vårdpersonal med stöd från forskning kan visa på 
effekterna av fysisk aktivitet vid stressrelaterad ohälsa eller symptom av dessa, är 
möjligheten större att det för människor kan bli en mer accepterad behandlings- och 
preventionsmetod. 
 
För att fysisk aktivitet ska kunna bli en mer naturlig del i människors vardag, vill vi 
lyfta vikten av följande faktorer: 

• Sjuksköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet med fysisk aktivitet  
• Individanpassning 
• Skapa en god vårdrelation 
• Göra patienten delaktig i vårdandet och öka dess kunskap om fördelarna med 

fysisk aktivitet 

 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0277953612003565
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År: 
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Titel: 
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to-older age: 
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Australians 
Tidsskrift: 
Preventive 
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ss. 601–606 

 
Syfte: 
Syftet med studien är 
att undersöka om de 
psykologiska 
fördelarna med fysisk 
aktivitet förstärks om 
deltagande sker inom 
grönare områden. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. 
Multilinjär regression 
användes för att se 
samband mellan 
grönområden och 
psykologiska faktorer. 
Alla var över 45 år och 
medelåldern var ca 60år. 
Deltagarna valdes 
slumpmässig från 
“medicare australian 
database” där både män 
och kvinnor ingick. 

 
Resultat: 
Jämförelse mellan 
invånarna i de minst 
gröna områdena och de i 
de grönaste stadsdelar 
fanns en lägre risk för 
psykisk ohälsa och 
dessa personer var 
mindre stillasittande. En 
interaktion observerades 
mellan fysisk aktivitet 
och grönområden. Mer 
grönområden verkar inte 
gynna den psykiska 
hälsan bland de minst 
aktiva men det fanns en 
skyddande effekt för de 
mer fysiskt aktiva. 
Grönområden är inte 
bara viktigt för att 
främja fysisk aktivitet, 
men de mentala 
hälsofördelarna med 
grönare omgivning 
tycks vara knutet till en 
mer aktiv livsstil. 
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Författare: 
Blake, H. & 
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År: 
2013 
Titel: 
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and attitudes 
towards being 
role models 
Tidsskrift: 
British Journal of 
Nursing, vol. 
22(2) ss. 86-94 

 
Syfte: 
Denna studies syfte 
var att undersöka 
hälsobeteenden hos 
registrerade 
sjuksköterskor och 
deras attityder till att 
vara förebilder för 
sina patienter. 
 

 
Metod och urval: 
Totalt 1134 
sjuksköterskor från ett 
stort 
universitetssjukhus 
tillfrågades varav 540 
sjuksköterskor deltog i 
studien. 92% var 
kvinnor och 8% var 
män. De fick fylla i 
frågeformulär som 
sedan lämnades in 
anonymt. 

 
Resultat: 
Sjuksköterskorna får mer 
tilltro från patienterna 
om de själva lever efter 
de hälsoråd de ger. 
Många av 
sjuksköterskorna menade 
att det är svårt att främja 
hälsobeteenden om deras 
egna hälsobeteende var 
bristfälliga Andra 
betydelsefulla  åsikter 
som framkom var att det 
är viktigt att hålla en 
hälsosam vikt, att “man 
bör leva som man lär” 
och att deras 
sjuksköterskeutbildning 
har påverkat deras egna 
beteende.  
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personal 
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British Journal of 
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Syfte: 
Syftet med studien var 
att undersöka 
självuppskattade 
stressnivåer på 
arbetsplatsen hos 
australiensiska 
sjuksköterskor. 

 
Metod och urval: 
Kvalitativ och 
Kvantitativ studie. 
Tvärsnittsstudie. 
En enkät utformades av 
författarna efter en 
genomgång av stress i 
omvårdnadslitteratur, 
som sedan skickades ut 
till urolog 
sjuksköterskor. Pearson 
korrelationskoefficient 
användes för att 
bedöma samband 
mellan kontinuerliga 
oberoende variabler och 
upplevelsen av stress. 
ANOVA användes för 
att bedöma samband 
mellan kategoriska 
oberoende variabler och 
upplevelsen av stress. 
Kvalitativa data som 
beskriver orsaker till 
stressen på 
arbetsplatsen var 
föremål för 
innehållsanalys. 
Deltagarna var 95% 
kvinnor och 5% män i 
blandade åldrar. 

 
Resultat: 
Regelbunden motion 
visades vara korrelerad 
med reducerad 
upplevelse av stress på 
arbetsplatsen. 
Resultaten stödjer 
tidigare orapporterad 
forskning, att 
sjuksköterskor 
osannolikt tar med sig 
personlig stress till 
arbetsplatsen - snarare 
är det mängden 
arbetsbelastning som 
utgör stressen. 

Artikel 4 
Författare: 
Burns, K.J., 
Camaione, D.N., 
Chatterton, C.T. 
År: 
2000 
Titel: 
Prescription of 
Physical Activity 
by Adult Nurse 
Practitioners: A 
National Survey 
Tidsskrift: 
Nursing outlook, 
vol. 48 (1), ss. 28-
33. 

 
Syfte: 
Syftet med studien var 
att undersöka hur 
sjuksköterskors 
rutinmässiga råd om 
fysisk aktivitet ser ut 
och vilka metoder de 
använder. 

 
Metod och urval: 
En nationell 
undersökning gjordes 
med legitimerade 
sjuksköterskor. Enkäter 
skickades till 1000 
randomiserat utvalda 
sjuksköterskor, varav 
606 sjuksköterskor 
svarade. medelåldern 
var 44 år och mer än 
97% var kvinnor.   

 
Resultat: 
92 procent av deltagarna 
uppgav i studien att de 
minst en gång per år ger 
patienterna råd om fysisk 
aktivitet, varav 58 
procent regelbundet 
uppmanade sina patienter 
att vara aktiva minst 30 
minuter om dagen. 99 
procent använde sig av 
frågeformulär för att få 
veta hur patientens 
aktivitetsvanor såg ut. 
Nästan 70 procent 
använde sig sedan av 
skriftlig information 
gällande fysisk aktivitet. 
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Den vanligaste 
rekommendationen var 
att promenera 
regelbundet. Tidsbrist för 
rådgivning var det största 
problemet.  

Artikel 5 
Författare: 
Gerber, M., 
Lindwall, M., 
Lindegård, A., 
Börjesson, M., 
Jonsdottir, I.H. 
År: 
2013 
Titel: 
Cardiorespiratory 
fitness protects 
against stress-
related symptoms 
of 
burnout and 
depression. 
Tidsskrift: 
Patient Education 
and Counseling, 
vol 93(1), ss. 
146-152 

 
Syfte: 
Att avgöra om det 
finns någon mildrande 
effekt på stress och 
utbrändhet/depression 
hos patienter med 
höga nivåer av fysisk 
aktivitet. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. 
197 personer, varav 
51% män och 49% 
kvinnor, med olika 
nivåer av upplevd 
stress deltog i studien. 
Deltagarna skulle vara i 
mellan 25-50 år, ha ett 
BMI mellan 18,5 och 
30 och vara 
medicinfria. De 
rekryterades dels via en 
tidningsannons, samt 
via en pågående studie 
rörande relationen 
mellan sociala 
arbetsmiljöer, stress 
och stressrelaterad 
hälsa/ohälsa. 
Upplevelsen av stress 
skattades av deltagarna 
via ett formulär, där det 
fanns fem olika nivåer 
av upplevd stress. 
Genom ett stratifierat 
urval valdes 20 män 
och 20 kvinnor ut från 
varje kategori av 
upplevd stress. 
ANOVA användes för 
att testa variansen 
mellan grupperna. 

 
Resultat: 
Deltagare som upplevde 
höga stressnivåer och 
hade måttligt till god 
fysik och kondition 
visade sig uppleva färre 
stress-relaterade 
symptom än deltagare 
med höga stressnivåer 
och som hade sämre 
fysik. 

Artikel 6 
Författare: 
Heiden, M., 
Lyskov, E., Nakata  
M., Sahlin, K., 
Sahlin, T. & 
Barnekow-
Bergkvist, M. 
År: 
2007 

 
Syfte: 
Syftet med studien är 
att utvärdera 
effekterna av kognitiv 
beteendeterapi (KBT) 
och ett program för 
fysisk aktivitet hos 
patienter med stress-
relaterad ohälsa. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. 
En RCT där 75 personer 
deltog i studien, varav 
11 st avbröt sitt 
deltagande under tiden 
studien pågick.. De 
skulle vara sjukskrivna 
på grund av stress-

 
Resultat: 
Studien visade att 
patienterna upplevde att 
deras kroppsliga besvär 
och begränsningar, 
vitalitet, mentala hälsa 
och sociala samspel 
hade förbättrats efter 
interventionen. 
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Titel: 
Evaluation of 
cognitive 
behavioural 
training and 
physical activity 
for patients with 
stress-related 
illnesses: a 
randomized 
controlled study. 
Tidsskrift: 
J Rehabil Med, 
vol. 39(5), ss. 
366–373. 

relaterad ohälsa om 
minst 50%, sedan allt 
ifrån en månad till två år 
tillbaka. Patienterna 
blev indelade i tre 
grupper; två 
interventionsgrupper 
och en kontrollgrupp. 
Den första gruppen 
deltog i KBT-
behandling (28st), den 
andra gruppen deltog i 
programmet med fysisk 
aktivitet (23 st) och 
kontrollgruppen fick 
ordinarie behandling 
(24 st). Intervention 
pågick under 10 veckor. 
Mätningar gjordes före 
interventionen, samt vid 
tre tillfällen efter; direkt 
efter interventionens 
slut (10 veckor efter 
start), 6 månader och 12 
månader efter. 
Patienternas 
självuppskattade 
fysiska och metala 
hälsa skattades i ett 
frågeformulär. För 
statistisk analys 
användes SPSS. 

Dessutom skattade 
patienterna minskade 
nivåer av utbrändhet 
och destruktiva 
beteendemönster. 
De positiva effekterna 
patienterna upplevde av 
interventionen fortlöpte 
och sågs även vid 
undersökningarna som 
gjordes 6 och 12 
månader efter 
interventionen. 
Även de kroppsliga 
reaktionerna på stress 
förbättrades av 
interventionerna. 

Artikel 7 
Författare: 
Iwasaki, Y., 
Zuzanek, J., 
Mannell, R.C. 
År: 
2001 
Titel: 
The effects of 
physically active 
leisure on stress-
health 
relationships 
Tidsskrift: 
Canadian Journal 
of Public Health, 
vol 93(3), ss. 
214-218. 

 
Syfte: 
Syftet är att undersöka 
effekterna av en 
fysiskt aktiv vardag, 
och hur det påverkar 
relationen mellan 
stress och hälsa. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. I 
studien användes och 
analyserades data från 
en tidigare 
undersökning gjord 
med enkäter ifyllda av 
17 626 personer alla i 
blandade åldrar. 
Deltagarna hade skattat 
deras egna hälsa utifrån 
tre utgångspunkter: 
självskattad fysisk och 
psykisk hälsa, 
upplevelse av stress 
och hur fysisk aktiv 
fritid de hade. Data 
analyserades med t-test. 

 
Resultat: 
Fysisk aktivitet sågs 
bidra till en högre 
självskattad mental 
hälsa och bättre 
välmående, och 
samtidigt lägre nivåer 
av psykisk ohälsa. De 
deltagarna som hade en 
mer fysiskt aktiv 
vardag, upplevde att det 
hjälpte dem att bättre 
vidhålla en god hälsa 
och att det fick de att må 
bättre i den kroniska 
stresspåverkan, 
livsrelaterad stress 
och/eller arbetsrelaterad 



 22 

stress. Studien visade 
även att högre nivåer av 
fysisk aktivitet bidrog 
till att arbetande 
personer bättre kunde 
handskas med stress på 
arbetet. 

Artikel 8 
Författare: 
Larun, L. & 
Malterud, K. 
År: 
2011 
Titel: 
Finding the right 
balance of 
physical activity. 
A focus group 
study about 
experiences 
among patients 
with chronic 
fatigue syndrome 
Tidsskrift: 
Patient Education 
and Counseling 
vol 83(2), ss. 
222-226 

 
Syfte: 
Syftet med studien var 
att undersöka hur 
upplevelser av fysisk 
aktivitet ser ut hos 
patienter med 
utmattningssyndrom 
och om dessa ses som 
positiva eller 
negativa. 

 
Metod och urval: 
En kvalitativ studie 
med empirisk data från 
två fokusgrupper med 
ändamålsenligt urval. 
Medelåldern var 50 år, 
två av tio deltagare var 
män. Deltagarna 
inbjöds att dela 
berättelser om bra eller 
dåliga erfarenheter när 
det gäller fysisk 
aktivitet. Data 
analyserades med 
systematisk 
textkondensering. 

 
Resultat: 
Deltagarna var inte 
främmande för fysisk 
aktivitet, men specifika 
förutsättningar 
bestämde hur 
verksamheten 
uppfattades. Fysisk 
aktivitet upplevdes som 
bra och rolig, speciellt 
när det handlade om 
fritidsaktiviteter där 
flexibel och individuell 
anpassning var aktuell. 
Aktivitet kan också ge 
bakslag och då ger 
patienterna intrycket av 
att förlora kontrollen 
och bli förrådd av deras 
kroppar. Detta handlar 
mest om när aktiviteten 
inte är skräddarsydd.   
Kroppskännedom och 
val av fysisk aktivitet i 
kombination med 
rådgivning från 
sjukvårdspersonal är 
avgörande för att uppnå 
ett positivt resultat. 

Artikel 9 
Författare: 
Meyer, O. L., 
Castro-Scilo, L. 
& Aguilar-
Gaxiola, S. 
År: 
2014 
Titel: 
Determinants of 
Mental Health 
and Self-Rated 
Health: A Model 

 
Syfte: 
Syftet med studien är 
att undersöka hur 
socioekonomisk status 
påverkar människors 
självuppskattade hälsa 
och mentala hälsa, 
samt hur det varierar 
beroende på etnicitet, 
ålder och kön. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. 
Enkäter besvarade av 
44 921 personer 
utvalda med 
randomisering. 

 
Resultat: 
Studien visar att 
socioekonomisk status 
spelar stor roll för 
människors 
självskattade hälsa. Lågt 
socioekonomisk status 
var kopplat till större 
oro över tryggheten och 
säkerheten i området de 
bodde i. Otryggheten 
hade negativ påverkan 
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of Socioeconomic 
Status, 
Neighborhood 
Safety, and 
Physical Activity. 
Tidsskrift: 
American journal 
of public health, 
104 (9), ss. 1734-
1741. 

på fysisk aktivitet, som i 
sig påverkade 
människors 
självuppskattade hälsa 
och mentala hälsa 
negativt. 

Artikel 10 
Författare: 
Mollart, L., 
Skinner, V.M., 
Newing, C. & 
Foureur, M. 
År: 
2013 
Titel: 
Factors that may 
influence 
midwives work-
related 
stress and burnout 
Tidsskrift: 
Women and birth, 
vol. 26(1), ss. 26-
32. 

 
Syfte: 
Studiens syfte är att 
bestämma 
förekomsten och 
nivån av 
arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet hos 
sjuksköterskor, samt 
att identifiera de 
bidragande och 
skyddande faktorerna 
och hur de påverkar 
nivåerna. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. 
Barnmorskor från två 
sjukhus tillfrågades om 
att delta i studien, varav 
56 st deltog. 
Sjuksköterskorna fick 
skatta följande i 
enkäter: 
Självuppskattad nivå av 
utbrändhet, 
känslomässig 
utbrändhet, 
otillräckliga 
prestationer, 
depersonalisering 
relaterat till utbrändhet. 
Data analyserades med 
SPSS och ANOVA. 

 
Resultat: 
Två tredjedelar av 
deltagarna upplevde 
måttliga till höga nivåer 
av känslomässig 
utmattning, en tredjedel 
upplevde att de 
presterade dåligt, och en 
tredjedel upplevde att de 
inte längre var sig lika på 
grund av symptom av 
utbrändhet. Skillnader 
sågs mellan deltagare 
beroende på antal 
yrkesverksamma år, och 
antal arbetade skift på 
rad. Nivån av fysisk 
aktivitet hos deltagarna i 
studien togs i beaktande. 

Artikel 11 
Författare: 
Nies, M.A., 
Vollman, M., 
Cook, T. 
År: 
1999 
Titel: 
African American 
Women´s 
experiences with 
physical activity in 
their daily lives 
Tidsskrift: 
Public health 
nursing. Vol 16 
(1). ss. 23-31 
 

 
Syfte: 
Syftet med studien var 
att undersöka hur 
afro-amerikanska 
kvinnor ser på fysisk 
aktivitet som en del 
av vardagen. Om 
vårdpersonal förstår 
mer om detta 
området, kan detta i 
slutändan öka 
mängden aktivitet hos 
dessa kvinnor. 
 

 
Metod och urval: 
Kvalitativ studie. 
Naturalistisk 
undersökning. 16 
personer deltog i 
studien, och delades in 
i två grupper. Alla var 
kvinnor mellan 35 och 
50 år. 
Inklusionkriterierna var 
att de skulle se sig 
själva som afro-
amerikanska, tala 
engelska och inte vara 
gravida. 

 
Resultat: 
Stressreduktion av 
fysisk aktivitet var 
tydligt en anledning till 
att kvinnorna ville träna 
mer. Kvinnorna var 
säkra på att minskad 
stress hade ett direkt 
samband till deras hälsa. 
Andra faktorer som 
påverkar fysisk 
aktivitet, dagliga rutiner, 
viktminskning, 
familjesupport, trygghet 
i närområden, kunskap 
inom området och 
tillgång till 
träningsfaciliteter. 
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Artikel 12 
Författare: 
Okoro, C.A., 
Stoodt, G.,  
Rohrer, J.E., 
Strine T.W., 
Chaoyang, L., 
Balluz, L.S. 
År: 
2014 
Titel: 
Physical activity 
patterns among 
U.S Adults with 
and without 
serious 
phycological 
distress. 
Tidsskrift: 
Public health 
reports. 129 (1), 
ss. 30-38. 

 
Syfte: 
Syftet med studien är 
att jämföra mönster 
gällande fysisk 
aktivitet bland vuxna 
med och utan psykisk 
ohälsa. Detta gällande 
rekommenderade 
nationella riktlinjer 
för fysisk aktivitet och 
god hälsa. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. I 
studien användes data 
från en undersökning 
från 2009 gällande 
riskfaktorer för olika 
beteenden. Data 
använde också från en 
undersökning baserad 
på hälso-riktlinjer i 
USA från 2008. 
Sammanlagt användes 
data från 78 886 vuxna. 
Regressionsanalys 
utformades för att 
uppskatta förekomst av 
fysisk aktivitet och 
psykisk ohälsa. 

 
Resultat: 
Studien visar att 
förekomsten av psykisk 
ohälsa var mindre om 
personerna utförde 
rekommenderad mängd 
fysisk aktivitet. Vid 
rekommenderade nivåer 
av fysisk aktivitet var 
skillnaden signifikant 
mellan de som led av 
allvarlig psykisk 
påfrestning och de som 
inte gjorde det. 
Människor med psykisk 
ohälsa har ökad risk för 
att drabbas utav 
försämrad 
hälsoutveckling med en 
försämrad livskvalitet 
till följd. 

Artikel 13 
Författare: 
Van der Waerden, 
J.E.B., Hoefnagels, 
C., Hosman, 
C.M.H., Souren, 
C.M., Jansen, 
M.W.J. 
År: 
2013 
Titel: 
A randomized 
controlled trial of 
combined 
exercise and 
psycho-education 
for low-SES 
women: Short- 
and long-term 
outcomes in the 
reduction of stress 
and depressive 
symptoms 
Tidsskrift: 
Social Science & 
Medicine, vol. 
91. ss. 84-93 

 
Syfte: 
Syftet med studien är 
att hitta alternativa 
preventions-lösningar 
och att motverka 
stress och depressiva 
problem hos 
lågutbildade kvinnor. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. 161 
kvinnor med lågt socio-
ekonomisk status med 
förhöjda nivåer av stress 
eller depressiva 
symptom 
randomiserades in i tre 
grupper, varav två var 
interventionsgrupper; en 
utförde fysisk aktivitet 
och den andra 
kombinerade fysisk 
aktivitet med 
samtalsterapi. Den tredje 
gruppen stod på en 
vänte-lista för 
behandling. Deltagarna 
fyllde i olika enkäter för 
att skatta sina symptom 
och upplevelser. För 
analys användes t-test 
för oberoende 
mätningar. 

 
Resultat: 
Studien visar att fysisk 
aktivitet enskilt och i 
kombination med 
samtalsterapi har 
reducerande effekt på 
stress och depressiva 
symptom. Däremot sågs 
ingen skillnad mellan de 
tre grupperna efter 
intervention, varken på 
lång eller kort sikt. 
 
Däremot visade det sig 
att kvinnor med lägst 
utbildningsnivå 
upplevde större effekt 
av interventionen på 
sina symptom än 
kvinnor med högre 
utbildning. kombination 
med samtalsterapi, kan 
användas för 
prevention, inte minst 
för ej utbildade kvinnor 
med lätta depressiva 
symptom. 
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Artikel 14 
Författare: 
Whitebird, R.R., 
Asche, S.E., 
Thompson, G.L., 
Rossom, R., 
Heinrich, R. 
År: 
2013 
Titel: 
Stress, Burnout, 
Compassion 
Fatigue 
and Mental Health 
in Hospice 
Workers in 
Minnesota 
Tidsskrift: 
Journal of 
palliative 
medicine, vol 
16(12), ss. 1534-
1539 

 
Syfte: 
Syftet med denna 
studie var att bättre 
förstå hur stress 
påverkar den psykiska 
hälsan hos 
vårdpersonal som 
arbetar med patienter 
vid livets slutskede. 
Det som studerades 
var symptom i form 
av utbrändhet och 
trötthet på grund av 
empati, och hur de 
handskas med dessa 
frågor. 

 
Metod och urval: 
Kvantitativ studie. 
Tvärsnittsstudie. 
Deltagande var 
hospicepersonal från 
hela Minnesota. 547 
personer var deltagande 
för att bättre få en 
övergripande förståelse 
av psykisk hälsa hos 
vårdpersonal, inklusive 
nivåer av stress, 
utbrändhet och 
medkänsla trötthet, och 
hur de klarar med dessa 
frågor. Studien 
genomfördes under 
2008 och 2009 genom 
ett privat, icke-
vinstdrivande 
forskningsinstitut. 92% 
var kvinnor och 
majoriteten arbetade 
heltid. 

 
Resultat: 
Hospice personal 
rapporterade höga 
nivåer av stress och en 
liten men signifikant 
andel rapporterar 
måttlig till svåra 
symptom av depression, 
ångest, utbrändhet och 
trötthet på grund av 
empati. Personalen 
rapporterade att de 
hanterar stressen genom 
fysisk aktivitet och 
socialt stöd, och de 
föreslog att fler 
möjligheter till motion 
kan hjälpa till att minska 
utbrändhet hos 
personalen. 
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Bilaga 2 

Datum Datab
as 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Använda 
artiklar 

2015-04-08 Cinahl Physical activity 
AND prevention 
AND life-style 
AND mental health 

Peer reviewed, Adult: 
19-44, Middle aged: 
45-64 

12 st Nr 1 

2015-04-24 Cinahl Nurs* AND 
physical activity 
AND role AND 
health behaviour 

Peer reviewed, 
Journal Subset: 
Nursing 

61 st Nr 2 

2015-04-08 Cinahl Stress AND coping 
AND exercise 

Peer reviewed, 
Journal Subset: 
Nursing, Adult: 19-
44, Middle aged: 45-
64 

39 st Nr 3 & 10 

2015-04-24 Cinahl Physical activity 
AND prescription 
AND nurse 

Peer reviewed, 
Journal Subset: 
Nursing 

8 st Nr 4 

2015-04-08 Cinahl Stress-related AND 
health AND 
exercise 

Peer reviewed, 
Journal Subset: 
Nursing, Adult: 19-
44, Middle aged: 45-
64 

7 st Nr 5 

2015-04-07 Cinahl Stress-related AND 
physical activity 

Peer reviewed 11 st Nr 6 

2015-04-07 Cinahl Physical activity 
AND stress AND 
mental health 

Peer reviewed, Adult: 
19-44, Middle aged: 
45-64 

47 st Nr 7 

2015-04-07 Cinahl Physical Activity 
AND stress AND 
fatigue 

Peer reviewed, 
Journal Subset: 
Nursing, Adult: 19-
44, Middle aged: 45-
64 

15 st Nr 8 & 11 

2015-04-07 Cinahl Physical activity 
AND effects AND 
mental health 

Peer reviewed, Adult: 
19-44, Middle aged: 
45-64 

58 st Nr 9 

2015-04-07 Cinahl Physical activity 
AND stress AND 
distress 

Peer reviewed, Adult: 
19-44, Middle aged: 
45-64 

64 st Nr 12 
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2015-04-08 Cinahl Exercise AND 
education AND 
stress symptoms 

Peer reviewed 17 st Nr 13 

2015-04-07 Cinahl Physical activity 
AND stress AND 
burnout 

Peer reviewed, Adult: 
19-44, Middle aged: 
45-64 

5 st Nr 14 
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