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SAMMANFATTNING  

Bakgrund     
Stressrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem både i Sverige och globalt. Stress är numera 
bland de ledande orsakerna till en ökad sjukdomsbörda i världen, enligt World 
Health Organization. Detta får negativa konsekvenser över hela världen då det ställer höga 
krav på sociala skyddssystem och näringslivet i form av arbetstidsbortfall och utbetalningar. 
På individnivå finns det för personer som blir långtidssjukskrivna även en överhängande risk 
att deras privatekonomi påverkas till följd av minskade inkomster.    
 
Syfte  
Syftet var att beskriva effekter av fysisk aktivitet som en hälsofrämjande åtgärd vid 
utmattningssyndrom. 
 
Metod   
Den valda metoden för studien var litteraturöversikt. Genom sökningar efter vetenskapliga 
artiklar i databaserna PubMed, CINAHL Complete och PsycInfo hittades 14 artiklar.  
Ytterligare två artiklar hittades senare genom manuell sökning. Artiklarna kvalitetsgranskades 
och analyserades med integrerad analys och presenterades i en matris. 
 
Resultat  
Resultatet i flertalet studier visade på en bättre stresshantering samt kognitiva förbättringar 
vid införandet av fysisk aktivitet i en intervention. Det självupplevda välbefinnandet samt 
sömnkvaliteten förbättrades bland personer med utmattningssyndrom. De kognitiva 
förbättringar som påvisades var förbättrad episodiskt minne samt en förbättring av exekutiva 
funktioner, där ibland förbättrat arbetsminne. Bäst resultat uppmättes där fysisk aktivitet 
ingick i en multimodal intervention som inbegrep ett individanpassat förhållningssätt, 
kognitiv beteende terapi samt avslappning och undervisning om stresshantering. 
  
Slutsats  
Studien visar att fysisk aktivitet som oftast förekommer tillsammans med annan behandling, 
är en lovande metod avseende stresshantering och kognitiva funktioner vid utmattning. Fler 
studier skulle behövas som belyser den specifika effekten av fysisk aktivitet i jämförelse med 
traditionell behandling.  
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande åtgärd, Utmattningssyndrom  
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INLEDNING  
 
Utifrån erfarenheter som heltidsstuderande småbarnsmammor har vi under utbildningen 
upplevt en hel del stress i tillvaron. Stress som i förlängningen skulle kunna leda till 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Dessutom upplevde vi under vår verksamhetsförlagda 
utbildning, inom psykiatrin, att hälsofrämjande åtgärder i form av förändrade levnadsvanor 
hade låg prioritet. I samband med denna praktik kom vi även i kontakt med 
boken Hjärnstark av Anders Hansen, som belyser vikten av fysisk aktivitet för att kunna 
upprätthålla en så god hälsa som möjligt såväl psykiskt som fysiskt. Då vårt gemensamma 
intresse är fysisk aktivitet kände vi att vi ville undersöka om det finns evidens för att fysisk 
aktivitet främjar hälsa vid utmattningssyndrom. Detta då utmattningssyndrom är ett växande 
fenomen i vårt samhälle och världen över. Fokus i denna litteraturöversikt ligger på 
sjuksköterskans arbetsområde och därför utgår arbetet utifrån hur en sjuksköterska kan arbeta 
hälsofrämjande med personer som drabbas av utmattningssyndrom. I en nyligen utgiven 
rapport av World Health Organisation [WHO] betonas det centrala med en ökad fysisk 
aktivitet hos människor, dessutom beskrivs att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar 
hälsofrämjande bidrar till en ökad fysisk aktivitet bland patienter (WHO, 2018). 

BAKGRUND 

Stressrelaterad psykisk ohälsa - ett folkhälsoproblem  
I dagens västerländska samhälle har stressrelaterad psykisk ohälsa blivit ett allt vanligare 
fenomen, ett folkhälsoproblem som orsakar höga kostnader samt stort lidande för både individ 
och samhälle, i form av sjukskrivningar och följdsjukdomar som exempelvis hjärt- och 
kärlbesvär (Naczeski, de Vries, van Hooff & Kompier, 2017). Drabbade personer får nedsatt 
arbetsförmåga och blir ofta långtidssjukskrivna. En nyligen utgiven rapport av 
Arbetsmiljöverket (2018) visar att prevalensen av arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är 
störst i åldrarna 30 till 49 år. Enligt rapporten har en tredjedel av alla som är sysselsatta i 
arbete någon gång, under de senaste 12 månaderna, drabbats av arbetsrelaterade besvär.  
I statistik från Försäkringskassan (2016) framgår att stressrelaterade sjukskrivningar är de som 
ökar mest. Åren mellan 2010 och 2015 ökade diagnoserna för dessa tillstånd med hela 110 
procent, från 31 000 till 68 000 personer. Därför är utmattningssyndrom och stressrelaterad 
psykisk ohälsa ett tillstånd som påverkar hela samhället negativt till följd av ökade 
samhällskostnader i form av socialförsäkringssystem, sjukvård och produktionsbortfall på 
arbetsplatser (Henderson, Glozier & Holland Elliott, 2005).  
   
Utmattningssyndrom tenderar att bli ett långdraget tillstånd med långtidssjukskrivning till 
följd, som innebär att personer får svårare att återgå till arbetslivet (Försäkringskassan, 2017). 
Enligt en enkätundersökning bland långtidssjukskrivna, där majoriteten av fallen var av typ 
utmattningssyndrom eller depression, hade färre än hälften av respondenterna blivit 
friskförklarade efter två år (Socialstyrelsen, 2003). En annan studie visar att försämrat 
arbetsminne och koncentrationssvårigheter finns kvar under lång tid hos personer som 
drabbats av stressrelaterad utmattning (Jonsdottir et al., 2017). De som löper störst risk att 
drabbas är enligt Ottosson (2015) kvinnor, ensamstående och personer med utländsk 
härkomst. De yrkesgrupper som i högre grad drabbas av sjukskrivning på grund av psykisk 
ohälsa är sjuksköterskor, lärare och socialtjänstarbetare (Ottosson, 2015). Långtidssjukskrivna 
kvinnor är en grupp som ökat i antal i takt med de ökade kraven både privat och i 
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arbetet (Larsson, 2007). En annan riskgrupp är personer med funktionsnedsättning som 
rapporteras ha en jämförelsevis sämre hälsa samt högre självupplevd stress enligt 
Folkhälsomyndigheten (2016). Även elitidrottare ingår i riskgruppen för stressrelaterad ohälsa 
enligt Gustafsson, Sagar & Stenling (2017).  
   

Utmattningssyndrom   
Tillståndet som utmärker utmattningssyndrom är känt sedan tidigare redan från tidigt 1800-tal 
och har då förekommit under flera namn, bland annat Neurasteni (Åsberg, 2011).  
Utmattningssyndrom som diagnos är relativt ny och introducerades av Socialstyrelsen  år 
2003 och ingår sedan januari 2005 i klassifikationssystemet ICD-10, där det betecknas som 
stressutlösta sjukdomar (SBU, 2014). Diagnosen är kopplad till en generellt långvarig och 
successiv ökning av olika stressfaktorer i ens livssituation och beskrivs av 
Grossi, Perski, Osika & Savic (2015) som en svår och varaktig form av mental och fysisk 
utmattning.   
 
För att en person skall få diagnosen utmattningssyndrom ska symtomen ha funnits under 
minst sex månader och inte kunna relateras till substansbruk eller somatisk sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2003). Den kliniska bedömningen är grunden för diagnostiken men även 
skattningsskalor kan vara till nytta (Institutet för stressmedicin, 2017). Det finns flera 
skattningsskalor som tillämpas på personer i riskzon för utmattning som exempelvis 
Karolinska Exhaustion Disorder Scale (Besèr et al., 2014).  
    
Några typiska symtom som enligt Socialstyrelsen (2003) kännetecknar utmattningssyndrom är 
fysisk och psykisk trötthet med en påtaglig brist på energi, kognitiva störningar, nedsatt 
korttidsminne, minskad koncentrationsförmåga, ökad stresskänslighet, yrsel, ljus- och 
ljudkänslighet samt sömnstörningar. Fysiska symtom kan vara hjärtklappning, magbesvär och 
spänningshuvudvärk. Socialstyrelsen (2003) har sammanställt alla diagnostiska kriterier för 
utmattningssyndrom, se Bilaga A, där samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att diagnosen 
ska kunna ställas. 
 
Utbrändhet   
När syndromet uppstår efter en lång period av stress och frustration i arbetet kallas det ofta 
utbrändhet, som motsvaras av engelskans burnout. Burnout är en term som växte fram under 
60-talet i USA. När psykologen Christina Maslach på 1970-talet intervjuade folk inom vård 
och omsorg fann hon att intervjupersonerna själva använde ordet ”burnout” vid beskrivning 
av sin situation när de gått över gränsen för vad de orkade med. Hon identifierade tre 
komponenter som beskriver burnout: emotionell utmattning, empatibortfall och en subjektiv 
försämring av arbetsprestation. Dessa tre komponenter har sedan 1980-talet ingått 
i Maslach Burnout Inventory (MBI), (Maslach och Jackson, 1981) som är en av de 
skattningsskalor som används internationellt samt i flera av de studier som ingår i denna 
litteraturöversikt. Utbrändhet beskriver en psykologisk reaktion och räknas inte som en 
medicinsk diagnos (Institutet för stressmedicin, 2013). Utbrändhet beskrivs inom ICD som en 
“faktor som är av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården” 
(Åsberg, 2011). Enligt Åsberg är utbrändhet ett arbetspsykologiskt begrepp, som inbegriper 
känslomässig utmattning, distanserat förhållningssätt till arbetet och en känsla av försämrad 
prestation. Begreppen utbrändhet och utmattningssyndrom överlappar varandra men båda kan 
innebära syndrom som sömnsvårigheter, minskad kognitiv funktion samt minskad 
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arbetsförmåga. Differentialdiagnoser att beakta är sjukdomar med liknande symptombild, 
såsom hypothyreos, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärt-kärlsjukdom, 
infektionssjukdom och B12-brist (Socialstyrelsen, 2003).  

Orsaker till stress   
Vi exponeras för många olika typer av stress i vår vardag, vilket kan leda till både fysisk och 
psykisk ohälsa. Några riskfaktorer för att utveckla stressrelaterad ohälsa är bland annat ökad 
arbetsbelastning, organisationsförändringar, otrygga hemförhållanden samt konflikter och 
mobbning på arbetsplatsen (Ottosson, 2015). En studie av Clark et al (2012) kom fram till att 
arbetsrelaterad stress kan förekomma oavsett om det finns stressfaktorer utanför arbetet eller 
inte. De menar att både arbetsrelaterade och privatrelaterade stressfaktorer bidrar till stressen 
och det är lika betydelsefullt att åtgärda stressfaktorer som exempelvis en stressig arbetsmiljö 
på arbetet såväl som en fullbokad agenda i privatlivet. 
  
En starkt bidragande faktor till stressrelaterad ohälsa samt utvecklandet av 
utmattningssyndrom är enligt Åkerstedt (2006) att under en längre tid lida brist på djupsömn, 
eftersom sömnen har en läkande och återhämtande effekt på kroppen. Förutom dålig 
sömnkvalitet och stressexponering kan bidragande faktorer till utmattning vara genetiskt 
betingade (Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2016). Skyddande faktorer som har betydelse 
är coping-strategier som känsla av sammanhang samt socialt stöd  (Jonsdottir & Lindegård 
Andersson, 2016).  
  
Fysiologiska reaktioner vid stressexponering 
En stressreaktion uppstår när kroppen utsätts för olika psykiska- och fysiska påfrestningar 
som smärta och sjukdom (Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2016). Stressreaktioner finns i 
kortvarig- och långvarig form och kan utlösas akut eller växa fram efter en lång tids 
exponering av stress. Stress som utlöses akut kan vara en livsnödvändig skyddsmekanism 
som vid hot om fara sätter kroppen i beredskapsläge genom att snabbt reagera med ”kamp 
eller flykt” (Lännergren, Wästerblad, Ulfendahl & Lundeberg., 2017). Den fysiologiska 
reaktionen vid så kallad kortvarig- och akut stress styrs av hjärnans limbiska system och yttrar 
sig ofta i ett aggressivt beteende, som är en stressreaktion där det ökade sympatikuspåslaget 
innebär en ökad puls och blodtryck samt nedsatt mag- och tarmfunktion och en ökad 
smärttolerans. Den långvariga stressen ökar aktiviteten i HPA-axeln. HPA står 
för Hypothalamus, Pituitary gland och Adrenal gland (hypotalamus, hypofysen och 
binjurebarken). Detta system beskriver vilka hormonreglerande organ som påverkas vid ett 
stresspåslag. Denna aktivitet driver på frisättningen av kortisol som leder till ökad 
insulinkänslighet och ett hämmat immunförsvar (Lännergren, Wästerblad, Ulfendahl & 
Lundeberg, 2017). Även en ökad kortisolfrisättning leder till ökad aktivitet i HPA-axeln vilket 
leder till sömnstörningar, som i sin tur ökar risken för utbrändhet (Buckley & Schatzberg, 
2005). Kortisolets insöndring vid långvarig stress har en nedbrytande effekt på hjärnans 
minnescentrum hippocampus. Eftersom hippocampus har en bromsande effekt på stress 
minskar således också minnet vid långvarig stress. Adrenalin och noradrenalin är två andra 
hormoner som insöndras i blodet när kroppen utsätts för akut- och kortvarig stress. 
Noradrenalin förstärker koncentrationsförmågan och är betydelsefull för vår vakenhet. 
Adrenalin insöndras vid fysiska utmaningar, hotfulla situationer och vid psykisk stress 
(Lännergren, Wästerblad, Ulfendahl & Lundeberg., 2017). 
  
Stressrelaterad ohälsa  
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Stressreaktionen i sig fyller en funktion och är inte farlig. Den kan skärpa våra sinnen och 
göra oss mer fokuserade på en uppgift. Problemet uppstår när kroppen utsätts för stress i hög 
grad, under lång tid utan chans till återhämtning (Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2016). 
Symtomen kan då vara både kroppsliga och psykiska. Symtom på utmattning kan till exempel 
innebära sömnproblem, humörsvängningar, minnesrubbningar och metabola effekter i form 
av till exempel bukfetma och högt blodtryck (Lännergren et al., 2017).     
Diagnoser där stress utgör den främsta orsaksfaktorn är anpassningsstörning och svår reaktion 
på stress som omfattar både utmattningssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
(Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2016). Det är viktigt att skilja dem åt eftersom de har 
olika symtombild och förlopp samt behandlingsbehov (Åsberg et al., 2011).  
   
Somatiska sjukdomar som orsakas av långvarig stress är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och 
hypertoni. Överproduktion av stresshormonet kortisol motverkar insulinkänsligheten i 
vävnaden vilket kan leda till insulinresistens och typ-2 diabetes samt bukfetma. En fysiskt 
aktiv livsstil kan dock minska risken för att utveckla dessa kroniska sjukdomar 
(Warburton, Nicol & Bredin, 2006).   
  
Ett långvarigt symtom som är vanligt bland personer med stressrelaterad ohälsa är kognitiv 
nedsättning och då främst exekutiva funktioner som arbetsminne och uppmärksamhetsgraden 
som försämras. Därför kan det ta tid innan en person med utmattning klarar av att gå tillbaka 
till ett arbete som kräver ett högre fokus och prestation (Krabbe, Ellbin, Nilsson, Jonsdottir & 
Samuelsson, 2017; Sandström, Rhodin, Lundberg, Olsson, & Nyberg, 2005).    

Stress och fysisk aktivitet  

”Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all 
kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning” (Mattsson, Jansson 
& Hagströmer, 2017, s. 21). I början av fysisk aktivitet reagerar kroppen som vid en 
stressreaktion och ökar kortisolnivåerna. Vid regelbunden fysisk träning minskar dock 
kortisolnivåerna i kroppen. (Tsatsoulis & Fountoulakis, 2006). Fysisk träning har även 
effekt på hjärnans transmittorsystem som tillsammans med tillväxthormoner och 
stresshormoner sätter igång en kaskad av reaktioner i kroppen (Erickson, Miller 
& Roecklein, 2012). 
  
Endorfin är ett annat hormon som vid regelbunden fysisk träning ökar i hjärnans limbiska 
system och i prefrontala cortex. Endorfinet fungerar som ett kroppseget morfin och verkar 
smärtstillande och bidrar därmed till ett ökat välbefinnande (Norrbrink, 2014). 
När vi rör på oss ökar blodcirkulationen till hjärnan som förser den med energi och syre. 
Enbart en promenad kan till exempel öka blodflödet till hjärnan med 25 procent. Vid riktigt 
hård träning minskar dock blodcirkulationen till hjärnan med fördel för hjärta och muskler, 
vilket kan förklara att vi kan känna oss utmattade vid för hård träning (Hansen, 2016).   
  
Vidare har studier visat att regelbunden fysisk aktivitet kan öka volymen av grå hjärnsubstans 
i hippocampus samt i de prefrontala och temporala hjärnbarksregionerna, vilket påverkar de 
processer i hjärnan som utvecklar stressrelaterade psykiska symtom (Erickson et al., 2009). 
Fysisk träning verkar förebyggande i och med att fysiskt tränade personer generellt sett har en 
större stresstolerans och är mer sällan drabbade av ohälsa (Jonsdottir & Lindegård Andersson, 
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2016). Enligt en översiktsartikel av Gerber & Pühse (2009) finns det även studier som visar 
att fysisk aktivitet inte har någon särskild effekt vad gäller att dämpa stress.   
Andra studier visar att regelbunden fysisk träning som behandlingsmetod vid psykisk ohälsa 
leder till ökat välbefinnande och färre stresspåslag visar studier på patienter med mental 
utmattning (Schaufeli & Enzmann, 1998). I en studie undersöker Jonsdottir, Rödjer, 
Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg Jr (2010) sambandet mellan fysisk aktivitet på 
fritiden och psykisk hälsa. De kom fram till att de personer som var mer fysiskt aktiva uppgav 
lägre stressnivå och utbrändhet. Fysisk aktivitet har även visat sig ha goda effekter på 
exekutiva funktioner, framför allt vad gäller uppmärksamhet och arbetsminne som ofta är 
nedsatt hos personer med stressrelaterad utmattning (Jonsdottir & Lindegård Andersson, 
2016). 

Behandlingsstrategier vid utmattningssyndrom  
Utifrån Socialstyrelsens “Underlag från experter” från 2003 bör de stressutlösande faktorerna 
först identifieras, därefter görs en behandlingsplan tillsammans med patienten. Där är 
rådgivande samtal om egenvård av central betydelse. Samtalet bör ta upp levnadsvanor som 
vikten av regelbundna mat- och sömnvanor och fysisk aktivitet. Detta bekräftas av Åsberg 
(2011) som beskriver att det handlar om att förändra levnadsvanor, att skapa balans mellan 
vila och aktivitet. Dessutom rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet som bör vara av ett 
slag som patienten tycker om. Men alla former av rörelse är bättre än att leva ett inaktivt- och 
stillasittande liv menar hon.     
 
Multimodal rehabilitering  
En multimodal rehabilitering [MMR] är en behandlingsmetod där ett multiprofessionellt team 
samarbetar och samordnar arbetet kring en patient med rehabiliteringsbehov som anses vara 
komplexa. Behandlingsmetoden innefattar fysiska, pedagogiska samt psykologiska 
komponenter. Det kan exempelvis handla om fysisk träning, kognitiv beteendeterapi [KBT] 
samt hemuppgifter. I MMR är patienten delaktig i att sätta upp mål- och delmål tillsammans 
med det multiprofessionella teamet (Socialstyrelsen, 2011).  
  
Fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet på recept [FaR®] nämns i en rapport från WHO, om hälsofrämjande åtgärders 
användning i europeiska länder. Där rekommenderas FaR® som en av de bästa 
hälsofrämjande åtgärderna för tillämpning i andra länder (WHO, 2018).  Fysisk aktivitet kan 
förskrivas genom FaR® av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Råden är 
individanpassade och ger förslag på lämplig träning utifrån diagnos (Yrkesföreningar för 
fysisk aktivitet, 2016). Uppföljning är viktigt för att stötta patienten att upprätthålla 
regelbunden fysisk aktivitet. Fokuserad psykoterapi i grupp anses också som en viktig del av 
behandlingen (Socialstyrelsen, 2003). En källa som används inom hälso- och sjukvård är 
publikationen FYSS som är utgiven av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2016). I denna 
finns rekommendationer om fysisk aktivitet utifrån diagnos. Enligt FYSS 2017 
rekommenderas fysisk träning för en vuxen omfatta sammanlagt minst 150 minuter i veckan 
på en måttlig intensitet, där ett pass bör vara minst tio minuter. Dessa rekommendationer kan 
även ges till personer som söker för lindrig stressproblematik. Avseende rekommendationer 
till personer med svårare stressrelaterad utmattning hänvisas till rekommendationer som gäller 
vid depression, som består av anpassad aerob träning, som syftar till att bibehålla eller 
förbättra konditionen, eller muskelstärkande fysisk aktivitet (Jonsdottir & Lindegård 
Andersson, 2016). Ett exempel på fysisk aktivitet kan innebära en rask promenad på 30 
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minuter fem dagar i veckan, alternativt 20–30 minuter löpning tre dagar per vecka eller en 
kombination av dessa (Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2016).  
  
Institutet för stressmedicin (2018) nämner fysisk aktivitet som en viktig del i 
behandlingen vid utmattningssyndrom. Forskaren Agneta Lindegård beskriver i en artikel från 
2017 att en promenad på 45 minuter, fyra till fem gånger i veckan kan sägas vara en optimal 
dos för personer med utmattningssyndrom. Det viktiga är dock att utgå ifrån patientens 
aktuella kondition och att successivt öka dosen av fysisk aktivitet, i samråd med en 
fysioterapeut och läkare.   
 

Hälsa och hälsofrämjande som begrepp    
Hälsa är ett mångfasetterat begrepp som omfattar en helhet av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Enligt WHO är hälsa inte enbart frånvaro av sjukdom eller skada, utan ett 
tillstånd av välbefinnande där hälsa kan ses som ett slags mått på livskvalitet (Wärnå-Furu, 
2017). Denna definition stämmer också överens med det som står i svensk 
sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa (2016). Där står att hälsa är en 
process som personen själv skapar och att det därför är av vikt att hälsofrämjande åtgärder 
används som en viktig insats för att skapa en god hälsa.   
  
I sjuksköterskans arbete ingår hälsofrämjande åtgärder, för att medvetandegöra patientens 
hälsoresurser. När patienten blir medveten om sina egna resurser så ökar chansen att göra 
bättre val kring sin hälsa, och därmed öka sin livskvalitet. En person som är sjuk och i behov 
av hälsofrämjande omvårdnad behöver känna förtroende för sjuksköterskan, förstå betydelsen 
av hälsofrämjande åtgärder och få känna delaktighet i sin resa mot en bättre hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016).    
  
I en artikel av Hafen (2016) diskuteras begreppet hälsa som ett komplext begrepp, då det inte 
finns lika tydliga riktlinjer kring vad psykisk hälsa är. Författaren menar att risken för att 
negativa känslor tolkas som psykisk ohälsa ökar, vilket gör att personer då behandlas med 
läkemedel och genom psykologisk behandling, istället för att fokusera på hälsofrämjande 
åtgärder.   
  
Sammanfattningsvis är hälsa något som tidigare enbart setts som “frånvaro av sjukdom”. Det 
är det patogenetiska sättet att se på hälsa medan begreppet hälsa idag ses från ett mer 
salutogenetiskt perspektiv. Därmed har begreppet hälsa utvecklats till att ses som en mänsklig 
rättighet och utifrån en helhetssyn, eller ett holistiskt perspektiv, där människan själv formar 
sin hälsa utifrån olika val i vardagen (Wärnu-Furu, 2017). 

 
TEORETISK REFERENSRAM  

Aaron Antonovsky 
Aaron Antonovsky introducerade det salutogena synsättet som fokuserar på det som främjar 
hälsan. Det kan handla om att lära sig hantera vardagen och sin livssituation, att begripa eller 
förstå händelser samt se det meningsfulla i tillvaron. Detta sammanfattas i teorin om känslan 
av sammanhang som sammanfattas KASAM. Där komponenterna hanterbarhet, 
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begriplighet och meningsfullhet kan ses som hälsoresurser som speglar hur en människa 
uppfattar livet och hur hen använder sin inneboende kapacitet för att hantera 
olika stressorer. Dessa inneboende resurser är högst relevanta genom hela livet, där vi hela 
tiden utsätts för olika utmaningar och prestationskrav. KASAM är en coping-strategi och 
tillika mått på hur man hanterar stressorer i vardagen. Det kan liknas vid ett kontinuum där 
måttet på individens hälsa befinner sig någonstans mellan total ohälsa och total hälsa. Där 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kan variera i betydelse för olika människor och 
där upplevelsen och bedömningen av olika stimuli eller stressorer är högst 
personliga (Antonovsky, 1998). Antonovsky menar vidare att personer med stark känsla av 
sammanhang, KASAM, oftare tolkar inkommande stimuli som irrelevanta, icke-stressorer.  
Gilbar (1998) fann i en Israelisk studie ett samband mellan KASAM och utbrändhet där 
personal inom hälso- och sjukvården som påvisades ha stark KASAM upplevde utbrändhet i 
mindre utsträckning. Bristen av hanterbarhet ökade risken för att utveckla emotionell 
utmattning.   
 
Problemformulering  
Det stora antalet människor som på olika sätt drabbas av stressrelaterad ohälsa visas av de 
höga sjukskrivningstalen, dessa kan anses alarmerande stora och anses som ett slöseri med 
resurser i samhället. Orsakerna till ökade sjukskrivningstal anses bero på att livssituationen 
för många präglas av en ökad stressexponering i samband med omorganiseringar i arbetslivet 
kombinerat med ett kravfyllt privatliv. Problemet med utmattningssyndrom är således har sina 
orsaker på både individ- grupp- och samhällsnivå. Mycket av dagens stressrelaterade 
åkommor beror på det höga tempot som vi alla lever i och att vi konstant utsätts för 
stressfaktorer i det dagliga livet, utan att ta oss tid för återhämtning.   
  
Om det kunde klargöras huruvida fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd kunde hjälpa 
personer med utmattningssyndrom skulle det kunna bidra till en mer effektiv 
behandling. Personer med utmattningssyndrom lider ofta av en komplex problematik vilket 
gör att de behöver en multimodal behandlingsplan som angriper problemet från flera 
håll. Detta kan även inbegripa arbetsplatsåtgärder samt hjälp med att förebygga återfall. Detta 
skulle därmed efterfråga specifik kompetens inom sjuksköterskans arbetsfält.   
 
Trots kunskapen om fördelarna med en fysiskt aktiv livsstil verkar det finnas en brist på 
hälsofrämjande åtgärder. Ofta kan det vara svårt att få in en tillräcklig mängd rörelse i 
vardagen, vilket dels kan bero på att många inte prioriterar sin hälsa. Långvarig stress kan 
vara en anledning till detta, då studier visat att stress gör att motivationen för att vara fysiskt 
aktiva minskar. 
 
SYFTE  
 
Syftet var att beskriva effekter av fysisk aktivitet som en hälsofrämjande åtgärd vid 
utmattningssyndrom.    
 
METOD   
 
En litteraturöversikt valdes som metod för denna studie för att som Forsberg 
& Wengström (2017) beskriver, skapa en överblick över det aktuella forskningsläget kring ett 
ämnesområde och på så vis fylla kunskapsluckor samt generera nya frågor 
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inom forskningsområdet. En litteraturöversikt kan även användas i syfte att förklara, inringa 
och evaluera vissa begrepp såsom i denna studie hälsofrämjande och utmattningssyndrom.    

Urval 
 
Avgränsningar  
De artiklar som inkluderades var vetenskapligt granskade originalartiklar, som 
genomgått ”peer review” då detta anses uppfylla kriterierna för god kvalitet (Mårtensson & 
Fridlund (2017). Artiklarna skulle vara publicerade mellan första januari 2003 och sista 
december 2018 samt författade på engelska. Brukligt är att söka artiklar publicerade de senast 
tio åren för att kunna presentera så uppdaterad forskning som möjligt, men då vi fick för få 
träffar valdes 15 år. 
  
Inklusionskriterier 
Artiklar som svarade till studiens syfte “Att beskriva effekter av fysisk aktivitet som 
hälsofrämjande åtgärd vid utmattningssyndrom” inkluderades. Även studier avseende 
personer med arbetsrelaterad utbrändhet och fatigue inkluderades. Inklusionen omfattade 
studier på olika grupper av befolkningen i höginkomstländer.  
   
Exklusionskriterier 
Översiktsartiklar exkluderades då de är sekundärkällor och därmed inte räknas som 
primärkällor (Polit & Beck, 2017). Studier gjorda på personer med somatiska eller psykiska 
sjukdomar exkluderades. Även artiklar vars sökord inte relaterade till syftet uteslöts. 

Datainsamling   
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Utifrån 
indexorden Medical Subject Headings [MeSH] i Pubmed  och CINAHL Headings i CINAHL, 
samt Major Subject i PsycINFO, valdes termer relaterade till fysisk aktivitet. [MeSH]-termen 
för utmattningssyndrom är burnout, professional. Andra [MeSH]- termer relaterade till 
utmattningssyndrom är fatigue och stress, psychological. För en bredare sökning 
krävdes fritextsökning på termerna: exhaustion disorder, stress-related exhaustion, stress-
related disorder, stress-related illnesses och burnout, clinical. Sökningen avgränsades eller 
expanderades genom de booleska sökoperationerna AND, OR och NOT. I CINAHL 
och PsycINFO söktes med filtret research article. För vidare avgränsning användes Major 
Subjekt Headings (MM) eller Major Heading (MH) på exempelvis 
nyckeltermerna physical activity eller burnout, professional. Sökningen gjordes i block som 
kunde kombineras ihop med AND, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Presentation av databassökningar 

Databas   
Datum   

Sökord   Antal 
träffar

  
  

Antal 
lästa 

abstrakt
  

Antal 
lästa 

artiklar
  

Antal 
inkluderade 

artiklar  

PubMed   
181122   

(Stress-related illnesses)) OR Burnout) 
AND Physical Exercise  

208 5 1 1 
 

PubMed  
181215  

("burnout, 
psychological"[MeSH Terms] OR 
("burnout"[All Fields] AND 

281 20 3 1 
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"psychological"[All Fields]) OR 
"psychological burnout"[All Fields] 
OR "burnout"[All Fields]) AND 
Clinical Trial[ptyp]  

PubMed  
181215  

("exercise"[MeSH Terms] OR 
"exercise"[All Fields]) AND ("burnout, 
psychological"[MeSH Terms] OR 
("burnout"[All Fields] AND 
"psychological"[All Fields]) OR 
"psychological burnout"[All Fields] 
OR "burnout"[All Fields]) 

199 15 4 4 
 
 

PubMed  
181215  

((("exercise"[MeSH Terms] OR 
"exercise"[All Fields]) AND 
("methods"[MeSH Terms] OR 
"methods"[All Fields] OR 
"intervention"[All Fields])) AND 
Reduce[All Fields]) AND 
("fatigue"[MeSH Terms] OR 
"fatigue"[All Fields]) AND 
("2008/12/18"[PDat] : 
"2018/12/15"[PDat])  

415 18 1 1 
 

CINAHL   
181112   

(MM "Stress, Psychological")  
AND "Aerobic exercise training"  

2  2  1 1 
 

CINAHL   
181220   

stress reduction AND workplace 29 3 1 1 

PsycINFO 
  
081114   
   

“exhaustion disorder" OR "clinical 
burnout" OR “stress-related disorder 
OR “stress-related exhaustion” AND 
"physical activity" AND exercise    

53  6 6  3  
  

PsycINFO 
  
081115   
   

((nurses' role) OR (DE "Health 
Promotion")) AND (((occupational 
stress) OR ("exhaustion disorder") OR 
(Burnout, professional) OR (severe 
burnout) OR (clinical burnout)) AND 
(exercise OR (physical activity)))   

13  1  1  1  
  

PsycINFO  
181220  

Work-related AND fatigue AND 
exercise  

16 1 1 1 

Totalt     1216 71  19  14 

 
 
Manuell sökning 
Manuell sökning gjordes genom sökning av relaterade artiklar i databaserna samt 
genom ”Snowballing”, beskrivet av Kristensson (2017) som att utifrån referenslistor i vald 
litteratur hitta användbara källor. På följande vis fann vi följande artiklar:  
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Gerber, Jonsdottir, Lindwall, & Ahlborg (2014) samt Granath, Ingvarsson, von Thiele & 
Lundberg (2009)      

Databearbetning    
De artiklar vars abstrakt visade sig relevanta utifrån studiens syfte lästes i fulltext av båda 
författarna, för att sedan diskuteras ihop. När urvalet av artiklar var klart kvalitetsgranskades 
dem med “Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 
samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 
utifrån (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) (Bilaga B) 
Där graderades artiklarna i en tregradig skala där det framgick om artiklarna höll hög, medel 
eller låg kvalitet. I och med det undersöktes styrkor och brister vad gäller urvalskriterier, 
instrument och mätmetoder som använts (Wallengren & Henricson, 2012). De inkluderade 
artiklarna som höll medel till hög kvalitet presenterades i matrisen, exporterad från portalen 
Sophia Education Online [SEO], se Bilaga C.                        

Dataanalys  
De vetenskapliga artiklarna analyserades med integrerad analys. Därmed sammanställdes 
resultaten från de olika artiklarna på ett överskådligt vis (Kristensson, 2017). Analysen 
gjordes i tre steg enligt Kristenssons (2017) beskrivning, genom att först läsa igenom alla 
inkluderade artiklar noggrant av båda författarna var och en för sig för att sedan diskuteras 
ihop. Med överstrykningspenna markerades de delar av texten som ansågs relevanta för syftet. 
Därefter delades resultaten in i kategorier och subkategorier, vilka bildade underlag till 
rubriker i resultatdelen.   

 
Forskningsetiska överväganden    
Vår litteraturöversikt är byggd på vetenskapliga artiklar som följer de fyra etiska principerna 
om att göra gott-, inte skada-, autonomi-, samt rättviseprincipen (Forskningsetik, 
2015). När det handlar om andra människors medverkan, i detta fall personer med 
utmattningssyndrom som ska testa en behandlingsform framhåller Henricson (2017) vikten av 
att överväga huruvida nyttan står i proportion till riskerna. Detta sker vid en utomstående 
etikprövning som görs enligt göra-gott-principen samt inte-skada-principen som handlar om 
att maximera nyttan samt minimera skadan. Ett mänskligt deltagande som innebär att 
försökspersonen kommer utsättas för någon form av fysisk eller psykisk påverkan, kräver en 
frivillig medverkan i form av ett informerat samtycke. Detta innebär att deltagaren får adekvat 
och anpassad information kring sin medverkan samt information om att hen när som helst har 
rätten att avsluta medverkan utan motivering (Vetenskapsrådet, 2017).   
 
Helsingforsdeklarationen är ett dokument som specifikt belyser regler kring forskningsetiken 
inom medicinsk forskning. Dokumentet vänder sig främst till läkare, men också till alla som 
bedriver forskning som involverar människor. Helsingforsdeklarationen kräver att forskaren 
vidtar åtgärder för att skydda deltagares personliga integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt 
privatliv (World Medical Association, 2018).  
    
  
RESULTAT    
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De 16 inkluderade artiklarna fördelades över två kategorier samt totalt fyra subkategorier 
redovisade i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Presentation av kategorier och subkategorier  
Kategorier  Subkategorier  
Stresshantering vid utmattning  ● Olika former av fysisk aktivitet  

● Multimodal rehabilitering  
Kognitiva förbättringar  ● Förbättrat episodiskt minne 

● Förbättrade exekutiva funktioner 
 

                                                                                                                                             
Stresshantering 
 
Olika former av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet förekom i många olika former i de interventioner som forskningsstudierna 
undersökte som åtgärd vid psykisk utmattning. Där ingick allt från yoga, spinning, 
styrketräning, promenader, löpning och qigong. En svensk studie gjord av Gerber, Lindwall, 
Lindegård, Börjesson & Jonsdottir (2013) visade att personer som är vältränade och med bra 
kondition, upplevde mindre stress, utbrändhet och stressrelaterade spänningar än de som hade 
sämre kondition och inte var fysiskt aktiva. Liknande resultat kunde ses i en undersökning 
från 2014 där de mer aktiva personerna upplevde minst stress (Gerber, Jonsdottir, Lindwall & 
Ahlborg, 2014). I studien sågs även att en obalans mellan låg kontroll ihop med höga krav på 
sitt arbete bidrog till ökade nivåer av utbrändhet. Vidare visade studien att deltagare som 
rapporterade högre stressnivå, även hade sämre psykisk hälsa, som exempelvis 
utmattningssyndrom. I kategorin ”tungt överlastade” och ”stressade” personer kunde man 
också se att föräldrar var överrepresenterade.  
 
Lågintensiv träning undersöktes som intervention på universitetsstuderande i Nederländerna, 
som led av höga nivåer studierelaterad fatigue (de Vries, van Hooff, Geurts & Kompier, 
2016). Löpträning med låg intensitet valdes för att den ansågs minska skador samt att tidigare 
studier påvisat sänkta nivåer av fatigue, med hjälp av lågintensiv träning. Löpningen 
alternerades med gång och skulle inte gå fortare än att man kunde samtala under löpningen. 
Deltagarna uppmanades fokusera på “en bra känsla” snarare än att springa långt och fort. 
Instruktörerna var utbildade inom löpterapi, psykopatolgi (läran om vilka orsaker och 
processer som bidrar till utvecklingen av psykiska sjukdomar) samt fysiologi. De som deltog i 
träningsgruppen uppvisade en större sänkning av symtom på fatigue än kontrollgruppen samt 
bättre sömnkvalitet.  
 
En senare publicerad studie av samma författare de Vries, van Hooff, Geurts & Kompier 
(2017) undersökte om lågintensiv träning i form av löpning främjade arbetsrelaterad fatigue. 
Resultatet i studien visade att de som följde träningsprogrammet bäst också upplevde mindre 
arbetsrelaterad fatigue 
 
En studie som inte visade någon signifikans vad gäller förbättring i upplevd hälsa gjordes 
av Stenlund, Slunga Birgander, Lindahl, Nilsson & Ahlgren (2009). I studien utövade 
deltagarna Qigong som är en lågintensiv träningsform. Träningen pågick under 12 veckor, två 
gånger i veckan och en timme åt gången. Följsamheten var låg i träningsgruppen, vilket 
möjligtvis berodde på att patienterna var på en väntelista för en annan intervention i 
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anslutning till studien. Detta kanske bidrog till att deltagarna inte var motiverade nog att träna 
Qigong. Det kan även diskuteras om träningsformen utfördes för sällan samt om själva 
träningsformen möjligtvis varit för lätt, vilket tidigare studier visat.  I studiens diskussion 
hänvisades till studier som testat qigong fem gånger per vecka i fem veckor alternativt tre 
gånger per vecka i 16 veckor (Skoglund & Jansson, 2007; Tsang, Fung, Chan, Lee & Chan, 
2006 refererat i Stenlund et al., 2009). I deras egen tidigare studie påvisades att Qigong en 
gång per vecka i ett år gav ett bättre resultat (Stenlund et al., 2009 refererat i Stenlund et al., 
2009). Det kan förklaras med att Qigong som metod kan kräva tid att lära sig innan det ger 
positiv effekt. Studien visade dock en förbättring över tid, gällande utmattning i båda 
grupperna.   
 
Kundaliniyoga undersöktes som fysisk aktivitet på anställda i ett stort företag (Granath, 
Ingvarsson, von Thiele & Lundberg, 2006). Resultatet visade att deltagare i yogagruppen 
upplevde lägre nivåer av stress i slutet av interventionen än i början. Utöver stress upplevde 
deltagarna mindre utmattning efter avslutad träningsintervention, jämfört med innan 
interventionen.    
 
En studie från Nederländerna undersökte initialt inaktiva studenter som upplevde hög stress 
inför examensperioden. De 61 studenterna randomiserades till antingen en kontrollgrupp eller 
en träningsgrupp beståendes av konditionsträning under 20 veckor. Under den hektiska 
examensperioden uppvisade träningsgruppen en signifikant sänkning av upplevd stress samt 
reducerade fysiologiska markörer relaterade till stressexponering (von Haaren et al., 2016).  
 
En Schweizisk studie undersökte 12 män med höga uppmätta nivåer av utbrändhet. De 
fortsatte att arbeta under träningsperioden som bestod av varierad aerobisk träning i 12 
veckor. Den utökade träningen minskade den upplevda stressen samt symtom på utbrändhet 
samt depression hos deltagarna. Symtomen på utbrändhet och upplevd stress sjönk 
signifikant. Omfånget av effekten ansågs markant vilket gav lovande underlag för en klinisk 
implementering enligt studiens författare Gerber et al. (2013).  
 
Jämförelser mellan två olika former av fysisk aktivitet gjordes i en randomiserad kontrollerad 
studie [RCT]-studie i Australien av Bretland & Thorsteinsson (2015).  Där konditionsträning 
jämfördes med styrketräning för att uppskatta den relativa effekten på välbefinnandet, 
självupplevd stress och utbrändhet. De 49 deltagarna som deltog i programmet var anställda 
som levde ett fysiskt inaktivt liv. Cykling, löpning och simning var en del av 
konditionsträningen som deltagarna fick utföra på egen hand, utöver den instruerade 
gruppträningen. Deltagarna uppmanades uppfylla ett minimum av tre 30 minuters sessioner 
per vecka på en månad. Efter avslutad intervention visade både konditions- och 
styrketräningsgruppen på bättre välbefinnande än kontrollgruppen men grupperna som 
tränade var jämförbara med varandra. Konditionsträningen ledde till minskad mental oro 
jämfört med kontrollgruppen samt visade tendens till att sänka nivån av emotionell utmattning 
jämfört med kontrollgruppen. Båda interventionsgrupperna uppvisade signifikant lägre 
upplevd stress än kontrollgruppen. När det gällde ökad personlig prestation visade sig 
styrketräning ge signifikant förbättrad förmåga i jämförelse med kontrollgruppen. I övrigt 
kommer denna studie fram till att träning utöver den lägsta rekommenderade dosen anses mer 
effektiv för att uppnå optimala resultat.    
 
Multimodal rehabilitering  
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Vår litteraturöversikt visade att fysisk aktivitet ofta förekommer som intervention ihop med 
andra interventioner i en multimodal rehabilitering (Gerber, Jonsdottir, Arvidsson, Lindwall 
& Lindegård, 2015; Lindegård et al., 2015; Eskilsson, Slunga Järvholm, Malmberg Gavelin, 
Stigsdotter Neely & Boraxbekk, 2017). 
 
Ett sådant program kan bestå av en kombination av kognitiv beteendeterapi, mindfulness och 
någon form av fysisk aktivitet. Studien av Lindegård et al. (2015) drar till exempel slutsatsen 
att befrämjandet av en mer fysiskt aktiv livsstil är en viktig del i en multimodal rehabilitering, 
för att öka välmående hos personer med utmattningssyndrom. En svensk studie gjord 
av Gerber, Jonsdottir, Arvidson, Lindwall & Lindegård (2015) framhöll att fysisk aktivitet 
med fördel kan användas i en multimodal rehabilitering. Undersökningen visade att 
träningens intensitet, beständighet och frekvens ökade markant under de tre första månaderna 
av den multimodala rehabiliteringen. Även om träningsfrekvensen sjönk efter tre månader var 
den ändå betydligt högre efter ett år än vid början av studien. Därmed framhölls vikten av att 
hålla igång träningen och följa upp patienterna för att de fortsättningsvis skulle kunna dra 
nytta av de fördelar som träningen lett till. 
 
Utvärderingen av studien gjord av Granath et al. (2006), där KBT och yoga användes för 
stresshantering, visade att den upplevda stressen och känslan av utmattning sjönk avsevärt i 
båda grupperna. Bland de personer som utövade yoga sjönk även nivåerna av stresshormonet 
noradrenalin. Däremot sjönk varken adrenalin eller kortisolnivåer bland de personer som 
utförde yoga. Liknande resultat kunde ses i en publicering från 2012 där jämförelsen gjordes 
mellan en kontrollgrupp och en grupp som fick utövade mindfulness samt en grupp som 
utövade en specifik typ av yoga. Både mindfulnessgruppen och yogagruppen upplevde en 
lägre stressnivå än kontrollgruppen. Sömnkvalitet förbättrades bland de deltagare som 
utövade yoga i jämförelse med kontrollgruppen. Inga skillnader visades mellan mindfulness- 
och yogagruppen vad gäller upplevd stress eller sömnkvalitet (Wolever et al., 2012).  
 
I kontrast kom Heiden et al. (2007) i sin studie fram till att KBT gav bättre utfall på upplevd 
hälsa och utbrändhet än fysisk aktivitet, som i detta fall var vattengymnastik i en varm 
bassäng samt en självvald fysisk aktivitet. Valet av fysisk aktivitet gjordes här i samråd med 
en fysioterapeut med vana inom stressrehabilitering. Träningsperioden pågick under tio 
veckor och erbjöds två gånger i veckan.   
 
En svensk studie undersökte långtidseffekten av fysisk aktivitet vid multimodal 
rehabilitering på initialt inaktiva patienter med utmattningssyndrom. De som deltog i studien 
erbjöds en skräddarsydd behandling efter individuella behov. Alla patienter erhölls lika 
mycket tid för konsultation och information om utmattningssyndrom, dess orsaker och 
konsekvenser. Dessutom ingick konsultation av fysioterapeut avseende nyttan med fysisk 
aktivitet. Därmed fick alla möjlighet att delta i ett 18-veckors gruppträningsprogram 
innehållandes “Nordic walking” i en timme samt ett lågintensivt träningsprogram på kliniken 
en gång i veckan. Denna del av behandlingen byggde på frivilligt deltagande och var den del i 
den multimodala rehabiliteringen som utgjorde skillnaden för de som valde att avstå fysisk 
träningsintervention. Efter 12-månaders multimodal rehabilitering var utfallet vad gäller 
utbrändhet, depression och mental ohälsa markant reducerad beroende på deltagandet eller 
inte i den fysiska aktiviteten. Efter 18 månader delades deltagarna in i tre grupper efter hur 
fysiskt aktiva de var. Första gruppen var de som fortfarande var inaktiva och inte nådde upp 
till rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet.  Andra gruppen var de som var något mer 



14 

 

 

fysiskt aktiva, men som inte nådde upp till de dagliga rekommendationerna. Den tredje 
gruppen var den som höll sig till rekommendationerna om hur mycket fysisk aktivitet som bör 
utföras i veckan. Även om en förbättring skedde i alla grupperna var effekten signifikant 
större bland de som utövade låg till intensiv fysisk aktivitet i jämförelse med den icke-
utövande gruppen (Lindegård et al., 2015).  
  
En mindre studie från Nederländerna visade en multimodal rehabiliteringsform, där fysisk 
aktivitet, yoga och meditation utövades som strategi för stresshantering. Deltagarna erbjöds en 
strukturerad träningsplan under sex veckors tid, där varje tillfälle var två timmar lång. I dessa 
två timmar ingick 20 min yoga, 20 min av annan fysisk aktivitet och 80 minuter träning i 
medveten närvaro. I början av den studien upplevde ca 20 procent av deltagarna en hög 
stressnivå samt stressrelaterade somatiska symtom. Vid återkontroll sex veckor- och sex 
månader efter undersökningen upplevde deltagarna mindre stressnivå men också mindre 
somatiska symtom (de Bruin, Formsma, Frijstein & Bögels, 2017).   
  
I en svensk studie från 2017 av Eskilsson, Slunga Järvholm, Malmberg Gavelin, Stigsdotter 
Neely & Boraxbekk användes spinning som fysisk aktivitet vid en multimodal 
rehabiliteringsform. Interventionen sträckte sig över 24 månader och bestod av 
individanpassat FaR®, KBT och uppföljningsmöten. Efter 12 veckor lottades vissa deltagare 
till att fortsätta sin multimodala rehabilitering, utan ytterligare fysisk aktivitet, medan andra 
fick påbörja spinningklasser under resterande 12 veckor. Spinningklasserna var 40 minuter 
långa och skulle utföras tre gånger i veckan. Deltagarna fick rekommendation om att hålla sig 
mellan 70 till 80 procent av sin maxpuls, vilket kunde kontrolleras med hjälp av pulsband som 
deltagarna hade på sig under träningen. Det förekom ett större bortfall i gruppen som valdes 
till spinninginterventionen, redan före interventionen startade. Enligt studiens resultat berodde 
detta på att den multimodala rehabiliteringen kändes tillräckligt krävande för deltagarna. 
Förutom en förbättrad kondition fick deltagarna som utförde spinning bättre resultat vad 
gäller kognitiva förbättringar. I övrigt påvisades inga förbättringar jämfört med 
kontrollgruppen.  

Kognitiva förbättringar  

Förbättrat episodiskt minne 
Studien av Eskilsson, Slunga Järvholm, Malmberg Gavelin, Stigsdotter Neely & Boraxbekk, 
(2017)  som är en del i studien av Malmberg Gavelin et al. (2018) påvisade att fysisk aktivitet 
dels ledde till ökad syreupptagningsförmåga och hade omedelbara positiva effekter på 
episodiskt minne. Samma undersökning visade att sjukskrivningsnivån sjönk över tid för 
samtliga grupper i studien. Vad studien av Malmberg Gavelin et al. (2018) inte kunde påvisa 
var långtidseffekten på episodiskt minne utifrån den fysiska intervention som undersöktes.  

Förbättrade exekutiva funktioner 
Studien av de Vries et al. (2016) visade att fysisk aktivitet förbättrade vissa exekutiva 
funktioner som till exempel arbetsminnet, impulskontroll samt förmågan att fokusera på flera 
saker samtidigt. De som ingick i en träningsgrupp fick bättre resultat i de kognitiva testen än 
de som inte tränade, dessutom upplevde de att de kognitiva testen blev mindre utmanande 
över tid jämfört med gruppen som inte tränade. Resultaten utgick ifrån både en 
självrapporterad kognitiv förbättring men även utifrån resultat på olika kognitiva test 
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DISKUSSION    
 
Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva effekter av fysiskt aktivitet som en 
hälsofrämjande åtgärd vid utmattningssyndrom. Av resultatet framgick att fysisk aktivitet är 
hälsofrämjande ur flera olika aspekter. Huvudsakligen när det gäller stresshantering och den 
kognitiva förmågan. Personer med utmattningssyndrom är drabbade av kognitiva störningar 
och har en ökad känslighet för stress, vilket gör det redovisade resultatet än mer 
betydelsefullt. Resultaten visade på vikten av hälsofrämjande åtgärder som individanpassad 
fysisk aktivitet i rätt mängd, vilket speglar det salutogena förhållningssättet där patienten själv 
är aktiv i att finna strategier för att uppnå och bevara en balans i livet. Salutogenes lyfter fram 
strategier för att hantera stressfaktorer i tillvaron. En sådan resurs är känslan av sammanhang, 
KASAM. För att kunna hantera sjukdom eller tillstånd av utmattning krävs bland annat 
begriplighet. Det kan handla om att förstå sambandet mellan träning och återhämtning. För 
människan finns det något grundläggande evolutionärt att vara i rörelse vad det än må 
innebära. Simma, hugga ved, trädgårdsarbete eller styrketräning som en finsk studie införde 
som intervention mot depressiva symtom. De kunde påvisa att styrketräning som åtgärd under 
nio månader hade en positiv inverkan på deltagarnas depressiva symtom, KASAM och 
upplevda livskvalitet (Kekäläinen, Kokko, Sipilä & Walker, 2018). 
 
I studien av Lindegård, Jonsdottir, Börjesson, Lindwall & Gerber (2015) diskuterades hur 
dosen fysisk aktivitet korrelerar med effekten på psykisk utmattning. De drog slutsatsen att 
den stämmer väl överens med ACSM`s (The American College of Sports Medicine) 
ståndpunkt att personer som inte når upp till standardrekommendationerna ändå kan ha 
fördelar av små mängder fysisk aktivitet. I syfte att räkna ut den optimala dosen fysisk 
aktivitet i studien av Soo Kim et al. (2016) undersöktes dos-responsförhållandet mellan fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa. Enligt resultatet blev den optimala dosen för att främja psykisk 
hälsa genom fysisk aktivitet mellan 2,5 till 7,5 timmar i veckan.   
  
Många i dagens samhälle är genom sitt yrkesliv och även fritid stillasittande, vilket påverkar 
kroppen negativt på många plan, visar en översiktsartikel av Ekblom Bak (2012). Det var 
främst fysiskt inaktiva personer som stod i fokus i de studier som analyserades, där man 
undersökte skillnaden i upplevd hälsa vid tillförsel av fysisk träning. I motsats till ett 
stillasittande liv är personer med hög fysisk träningsfrekvens och intensitet som till exempel 
elitidrottare, enligt Gustafsson, Sagar & Stenling (2017) samt Rice et al. (2016) också 
drabbade av utmattning.   
 
Att finna en balans i tillvaron är viktigt för hälsan och välbefinnandet. I detta avseende kan 
sjuksköterskan vara en värdefull resurs för att ge varje individ stöd att finna sin optimala 
träningsform för att undvika överträning. Utifrån KASAM kan det innebära att belysa 
meningsfullhet och begriplighet, genom information och där hanterbarhet kan handla om att 
skapa rätt förväntningar för att successivt trappa upp och inte “överdosera” fysisk aktivitet.   
  
Enligt Socialstyrelsen (2003) pekar de flesta studier på att det viktiga är att öka dosen fysisk 
aktivitet och undvika stillasittande, oavsett vad detta innebär. Vilket skulle kunna betyda att 
det inte spelar någon roll vad man väljer för fysisk aktivitet. Även den subjektiva upplevelsen 
har sannolikt betydelse för effekten av fysisk aktivitet. Att välja en form av aktivitet som man 
tycker om kan bidra till en positiv upplevelse och därmed inverka på resultatet (de Vries, van 
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Hooff, Geurts, & Kompier, 2016; de Vries, van Hooff, Guerts, & Kompier, 2017). Att välja 
en typ av fysisk aktivitet som känns rolig att utföra är något som Åsberg (2011) framhåller i 
sin artikel. Följsamheten skulle då också kunna öka i vissa interventionsstudier där 
deltagandet varit lågt som i exempelvis Eskilsson et al. (2017). Att få vara delaktig genom 
att välja aktivitet kunde öka meningsfullheten, vilken är den viktigaste av de tre 
komponenterna i KASAM enligt Antonovsky (1989). Så länge en person kan se någon sorts 
mening ökar motivationen och det finns hopp om att hen engagerar sig i något betydelsefullt 
samt anstränger sig för att hantera och lösa sina problem (Tamm, 2012).  
  
Flera av de interventioner som ingår i studierna som påvisar ett hälsofrämjande resultat med 
fysisk aktivitet är multimodala. I dessa undersökningar går det därför inte att säga att det 
enbart är fysisk aktivitet som bidragit till det hälsofrämjande resultatet. Detta gäller bland 
annat studien av Granath et al. (2006) och Lindegård et al. (2015), men också den 
nederländska studien av de Bruin, Formsma, Frijstein & Bögels (2017) och Wolever et al. 
(2012) samt Heiden et al. (2007) och Malmberg Gavelin et al. (2018). Studier där resultatet 
inte påvisade någon närmare förbättring var ofta undersökningar där bortfallet var stort, såsom 
i Eskilsson et al. (2017) som vidare ingår i studien av Malmberg Gavelin et al. (2018). Lågt 
antal deltagare i vissa studier såsom i Stenlund et al. (2009) och Granath et al. (2006) gör det 
svårt att dra generaliserande slutsatser. En tvärsnittstudie vi analyserat är exempelvis Gerber 
et al. (2013). Där går det inte att dra en slutsats om orsakssamband eftersom vi inte vet om 
resultatet i studien är överförbar på personer med lägre socio-ekonomiska förhållanden. Alla 
artiklar som analyserades i resultatdelen innehöll data från personer med en fast anställning 
eller studenter, vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser kring fysisk aktivitets påverkan på 
exempelvis arbetssökande med utmattningssyndrom.   
 
Vidare har vissa studier, exempelvis Granath et al. (2006) gjorts på specifika grupper med 
stillasittande arbeten, vilket kan anses företräda en majoritet i vårt västerländska samhälle. 
Många studier kring fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd har gjorts inom så pass många 
olika områden att det generellt pekar mot att fysisk aktivitet kan anses vara hälsofrämjande 
vid utmattningssyndrom.   
 
I de studier som hade störst antal deltagare hade endast självskattad nivå av fysisk aktivitet 
och mental hälsa beaktats (Jonsdottir et al., 2010; Gerber et al., 2014). Detta kan ge en ökad 
bias när det gäller nivån av fysisk aktivitet. Samtidigt är självrapporterad hälsa en vedertagen 
metod som används av Folkhälsomyndigheten (2014) för att kunna följa hälsoutvecklingen 
över tid i olika befolkningsgrupper. Flertalet studier som undersöktes visar också att de som 
utövat fysisk aktivitet av något slag, även upplevt en minskad stresskänslighet (Granath et al., 
2006; Gerber, et al., 2014). Att ha en bra kondition är något som enligt Gerber et al. (2013) 
gör att stresstoleransen ökar. Detta belyses i bakgrunden där studien av Jonsdottir et al. (2010) 
tydligt visar att de personer som var mer fysiskt aktiva även upplevde mindre utbrändhet och 
lägre stress. Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och otillräcklig mängd fysisk aktivitet 
undersöktes av en finsk studie 2012. Där rapporterades att långvarig stress på jobbet kan leda 
till en lägre grad av fysisk aktivitet bland anställda (Kouvonen et al., 2012).    
  
Val av fysisk aktivitet kan diskuteras, då en person som lider av långvarig stress och vars 
kropp utsätts för intensiv träning inte kan skilja på långvarig stress och den stressreaktion som 
fysiologiskt kommer igång genom fysisk träning. Detta eftersom fysisk aktivitet inledningsvis 
ökar kortisolnivåerna i kroppen. Ju mer regelbundenhet i den fysiska träningen desto lägre 
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nivåer av kortisol frigörs i kroppen, enligt Tsatsoulis & Fountolakis (2006). Då kroppen vid 
utmattningssyndrom är utmattad på grund av långvarig stress är det möjlig att valet av 
spinning i studien av Eskilsson et al. (2017) inte är helt adekvat eftersom detta kan anses vara 
en högintensiv och stressande träningsform för kroppen. Spinning är en träningsform där det 
kan vara lätt att dras med i det tempo som instruktören anvisar, eller som den specifika 
träningsklassen avser. Utmattade personer som är ovana vid den här träningsformen bör 
rimligtvis inte aviseras till en sådan träningsform i första hand. Möjligtvis bidrog det till 
varför så många deltagare hoppade av studien eller inte ens påbörjade träningen, vilket 
förklarades med att personerna ansåg att den multimodala interventionen tog för lång tid samt 
att träningsinterventionen ansågs vara för krävande.   
  
Studien av de Vries et al. (2017) valde löpning som en lågintensiv form av träning, vilket kan 
diskuteras för en grupp otränade och inaktiva kontorsanställda. Detta om träningen inte byggs 
upp långsamt och successivt ökas utifrån individens förmåga. Bortfall på grund av skador 
kunde ses i ovan nämnda studie, vilket kan tyda på att den valda formen av fysisk aktivitet 
kan ha varit för hård för just denna grupp. Att valet av fysisk aktivitet inte var optimalt i de 
Vries et al. (2017) belyses i själva studien, där de nämner att ett flertal tackade nej till 
träningen. Detta kan styrkas med vad Hansen (2016) beskriver i boken Hjärnstark, att för 
hård träning får motsatt effekt och kan göra att personerna känner sig ännu mer utmattade. 
Lågintensiv träning i form av promenader och yoga kan då vara ett bättre val för den här 
gruppen av personer. Yoga räknas som en lågintensiv träningsform och innebär fysisk 
aktivitet såväl som fokus på andning och medveten närvaro. Viss typ av yoga är mer fysisk 
krävande än andra former och vissa grenar inom yogan fokuserar mer på andning och 
medveten närvaro än andra. Granath et al. (2006) använde sig av kundaliniyoga i sin studie, 
där yogan bidrog till sänkta nivåer av noradrenalin. Vissa studier skiljde på yoga och fysisk 
aktivitet, vilket kan förklaras med att vissa studier är gjorda i andra länder, där beskrivningen 
av fysisk aktivitet skiljer sig mot den svenska beskrivningen enligt Mattson, Jansson & 
Hagströmer (2017). Om kunskapen om att all form av kroppsrörelse räknas som fysisk 
aktivitet skulle nå ut till fler personer, kanske fler skulle vara fysiskt aktiva, även vid 
utmattningssyndrom.    
 
Sjukskrivningsnivån sjönk i samtliga grupper som undersöktes i studien av Eskilson et al. 
(2017). Detta kan rimligtvis förklaras med att tid i sig påverkar läkandet av 
utmattningssyndrom. Resultatet från Eskilson et al. (2017) är dock intressant, med tanke på att 
långtidssjukskrivningar är ett stort problem bland personer som drabbas av 
utmattningssyndrom.  
   
Enligt Socialstyrelsen (2003) förekommer många komplementära behandlingsformer vid 
utmattningssyndrom. Detta kan enligt National Center for Complementary and Alternative 
Medicine (NCCAM) definieras som en behandling förekommandes i kombination med 
behandling inom skolmedicin. Att dessa olika behandlingar fått ett uppsving vad gäller 
utmattningssyndrom på olika rehabiliteringscentrum, beror sannolikt på att sjukvården inte 
lyckats fånga upp den här gruppen av patienter enligt Socialstyrelsen (2003). I dessa 
komplementära behandlingar kan metoder som qigong, akupunktur och massage ofta ingå. 
Även om dessa behandlingsmetoder kan upplevas framgångsrika bör man enligt 
Socialstyrelsen beakta att en behandlingsform som gett gott resultat kan vara ett utslag av 
förväntningseffekterna (placeboeffekterna). Placeboeffekter kan styras av en god relation 
mellan behandlare och patient, där en godtagbar förklaringsmodell kan ha inverkat på den 
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positiva effekten. Det har dock skett mer forskning på området vad gäller dessa behandlingar 
sedan Socialstyrelsen skrev denna rapport. Detta bekräftades av Wolever et al. (2012) samt  
de Bruin et al. (2017) vars studier visade på goda effekter av yoga och mindfulness.  
 
Studien av Gillbar (1998) påvisade ett samband mellan stark KASAM och mindre utbrändhet 
bland hälso- och sjukvårdspersonal. En koppling skulle kunna göras till en studie av Hassmén, 
Koivula & Uutela (2000) som visade att regelbunden träning ökade känslan av sammanhang 
hos personer som tränade minst två timmar i veckan, vilket skulle kunna tyda på att träning 
kan förebygga utmattning genom en ökad KASAM. Detta skulle kunna sättas i relation 
till studien av Gerber et al. (2014) som visade på obalans mellan graden av kontroll och ökade 
krav på arbetet samt den svenska studie som visade att personal inom svensk hälso- och 
sjukvård som levde ett fysiskt inaktivt liv hade större benägenhet att uppleva stress och 
mental ohälsa (Jonsdottir et al., 2010). Således om fysisk aktivitet kunde leda till bättre 
KASAM kunde vi uppnå en bättre hälsa inom dessa yrken.  
 
En annan grupp av människor som kan uppleva mer stress än andra, är föräldrar. Detta 
belystes av Gerber et al. (2014), där personer med ett föräldraranasvar upplevde mer stress än 
de som inte hade barn. Därmed kan även föräldrar anses vara i riskgruppen för att drabbas av 
utmattningssyndrom. Generellt verkar det som att personer som har ett omvårdande ansvar 
eller ett socialt arbete är bland dem som oftast drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa.  
  
Studier har visat att personer med psykisk ohälsa är mindre fysiskt aktiva än 
normalbefolkningen i synnerhet när det gäller självinitierad träning (Gerber, Jonsdottir, 
Arvidson, Lindwall & Lindegård, 2015). Därför behöver dessa personer stöd och motivation 
till att inkludera fysisk aktivitet i sina liv. 
 
Studien av Eskilsson et al. (2017) som ingår i Malmberg Gavelin et al. (2018) visade att fysisk 
aktivitet hade omedelbara och positiva effekter på episodiskt minne. Eftersom episodiskt 
minne påverkas negativt vid utmattningssyndrom kan resultatet tolkas som att fysisk aktivitet 
har en gynnande effekt på utmattningssyndrom. Även exekutiva funktioner förbättrades av 
fysisk aktivitet enligt studien av de Vries et al. (2016) vilket också återspeglas i den forskning 
som sammanställts av Jonsdottir & Lindegård Andersson (2016) i FYSS 2017.  
 
Metoddiskussion   
Valet att göra en allmän litteraturöversikt utgick ifrån vårt syfte om att beskriva fysisk 
aktivitet som en hälsofrämjande åtgärd vid utmattningssyndrom. Enligt Kristensson (2017) 
sammanställer en litteraturöversikt väsentlig kunskap inom det valda området.  Denna studies 
avgränsningar innebar att samtliga kriterier för en systematisk litteraturöversikt enligt Rosén 
(2017) inte kunnat uppfyllas. Kriteriet vad gäller sökning av all relevant litteratur gällande 
problemformuleringen har till exempel inte kunnat uppfyllas inom ramen för denna uppsats. 
Därmed kan relevant litteratur ha missats som en systematisk översikt hade fångat upp. I 
strävan att uppnå så många kriterier som möjligt för att uppfylla kraven för en allmän 
litteraturöversikt användes ett objektivt förhållningssätt där artiklar som var relevanta för vårt 
syfte inkluderades. 
  
Detta arbete utgick ifrån en induktiv ansats som enligt Danielsson (2017) betyder att 
författaren utgår ifrån innehållet i en text för att göra en analys. En deduktiv analys utgår ifrån 
en specifik teori, vilket denna analys inte utgått ifrån vid analysen av de vetenskapliga 
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artiklarna. Den deduktiva analysen kan ses som både begränsande, på grund av att den utgår 
ifrån en vald teori, men kan också ses som en stärkande faktor i en uppsats. Detta förutsatt att 
rätt teori valts (Henricsson, 2017). I detta fall kan ett induktivt förhållningssätt vara något som 
stärker denna uppsats, då det gav oss möjlighet till en bredare analys av artiklarnas innehåll.   
  
För att stärka denna studies kvalitet och trovärdighet, har endast peer reviewed artiklar 
använts. Dessa artiklar anses enligt Mårtensson & Fridlund (2017) vara mer vetenskapliga då 
de granskats av sakkunniga experter. Likaså har vi inkluderat randomiserade och 
kontrollerade studier, då de anses vara de mest tillförlitliga när det gäller att mäta effekter av 
behandlingsmetoder. Enligt Polit & Beck (2017) anses det ge en jämnare spridning av 
slumpmässiga faktorer mellan grupperna. För att öka reliabiliteten har artiklarna först 
analyserats av författarna var och en för sig, för att sedan jämföras. Vid kodning och 
kategorisering har olikheter i tolkning kunnat diskuteras tills dess att konsensus har 
uppnåtts. Enligt Henricson (2017) stärker detta reliabiliteten i en studie.  
 
För att få ett tillräckligt antal artiklar inkluderades artiklar med multimodala 
interventioner, vilket skulle kunna ses som en svaghet, eftersom det kan vara svårare att se 
vilka metoder som påverkar vad.  I och med att vissa studier inkluderat fysisk aktivitet till en 
standardbehandling, innehållandes exempelvis KBT, kan vi se en effekt i jämförelse med dem 
som enbart fått standardbehandling. 
   
Vad gäller urvalet av relevanta sökord och dess kombinationer inför artikelsökningen erhölls 
guidning av en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola vars expertis är 
informationskompetens och sökning i databaser. Att ta hjälp av en bibliotekarie 
rekommenderas av Friberg (2017) för att öka tillförlitligheten i en studie. Bibliotekarien 
upplevde att vi valt ett svårt ämne, på grund av att det inte fanns exakta termer i indexlistorna 
som motsvarade begreppet utmattningssyndrom. Den timme som gavs med bibliotekarien 
hann vi gå igenom CINAHL. Därefter sökte vi själva även i PubMed och PsycInfo. I och med 
tidigare efterforskningar kring begreppet utmattningssyndrom fann vi artiklar skrivna av 
forskare på området som gav uppslag till fler synonymer till begreppet utmattningssyndrom. 
Dessa termer kunde fritextsökas i databaserna och därmed gavs fler träffar på användbara 
artiklar för studien. Genom att söka i flera olika olika databaser ökar validiteten enligt 
Henricson (2017). 
   
Vissa artiklar återkom i sökningarna och hittades i fler än en databas. Detta innebar enligt 
Henricsson (2017) att trovärdigheten i resultatet stärktes. Sökningar har även gjorts i 
referenslistor till både primär och sekundärkällor, vilket möjligen kan ha bidragit till minskad 
trovärdighet. Då dessa fall är tydligt angivna som manuell sökning bidrar det till studiens 
transparens. Urvalskriterierna har också varit desamma, vilket kan göra att studiens 
trovärdighet kan anses vara opåverkad (Forsberg & Wengström, 2016). I det fall där vi hittat 
samma artikel i alla tre databaser eller i flera sökningar, har de endast redovisats under en 
databas, se Tabell 1. Sammanlagt inkluderades 16 artiklar i denna studie som vi ansåg 
relevanta för vårt syfte. De artiklar som valdes bort svarade inte till vårt syfte. De inkluderade 
artiklarna redovisades i matrisen, se Bilaga C. 
 
Något som bör noteras är att flera av denna litteraturstudies inkluderade artiklar bär samma 
författarnamn, vilket återspeglar det snäva forskningsområdet och att forskningen inte finns 
representerad i så många forskningsmiljöer. Detta skulle kunna tolkas som en svaghet 
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samtidigt har de olika artiklarna undersökt olika frågor ur olika synvinklar. Reliabiliteten i 
denna studie kan då ändå anses vara tillräcklig.   
  
Artiklarna kom från olika länder Sverige, Nederländerna, Australien, USA, Tyskland och 
Schweiz och var samtliga författade på engelska. Gemensamt för artiklarna var att de i stor 
utsträckning använde samma mätmetoder. Detta underlättar jämförelse mellan studiernas 
resultat och bidrar till ökad reliabilitet. Då artiklarna var författade på engelska, behövde en 
del ord översättas med hjälp av lexikon. Språkbegränsningen kan därmed ha gjort att vi gjort 
felaktiga tolkningar. Även vår begränsade kunskap kring metodologi har spelat roll i denna 
studies genomförande. Då vi ursprungligen hade ett stort intresse för hälsofrämjande åtgärder 
och fysisk aktivitet och medvetet eller omedvetet hade kunnat välja bort artiklar var det 
viktigt för oss att inkludera även de studier som inte påvisade ett hälsofrämjande resultat. 
Detta kan också ses som en svaghet med en allmän litteraturstudie som inte omfattar alla 
artiklar (Forsberg & Wengström). Att vi fått hjälp längs vägen av en handledningsgrupp, 
handledare och examinator som gett oss värdefulla åsikter kring vårt arbete kan också anses 
ha stärkt validiteten i denna studie. Att inta ett objektivt förhållningssätt genom att vara saklig 
och neutral är viktigt inom all forskning för att tillförsäkra en så opartisk bild som möjligt 
enligt Helgesson (2017). Sophiahemmet Högskola använder sig av programmet Urkund där 
detta arbete genomgått plagiatkontroll, vilket är ett steg i att försäkra läsaren om att arbetet 
kan anses vara tillförlitligt. Vi har försäkrat oss om att samtliga inkluderade artiklar har 
genomgått en etikprövning och därigenom fått ett godkännande av en etisk kommitté, som 
därmed går i god för att deltagarna har fått grundlig information om informerat samtycke.  
Detta är i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2017) rekommenderar.  
 
Slutsats  
Det vi fann i denna studie är att fysisk aktivitet tycks ha en betydande roll i att främja hälsan 
hos personer med utbrändhet och utmattningssyndrom eller så kallad stressrelaterad ohälsa. 
Detta främst när det gäller stresshantering samt en ökad kognitiv förmåga.  
Multimodal rehabilitering möjliggör behandling ur flera olika perspektiv, vilket gör att sådan 
rehabilitering kan anses vara mer effektiv än enbart behandling med fysisk aktivitet. Detta då 
utmattningssyndrom är komplext och påverkar individen både psykiskt och fysiskt. 
 
Fortsatta studier 
Då de studier vi analyserat nästan enbart fokuserar på så kallad gruppträning, vore det 
intressant att se fler studier där personer med utmattningssyndrom får välja en form av fysisk 
aktivitet utifrån egna preferenser. Eftersom utmattningssyndrom drabbar individen på olika 
sätt kunde mer forskning inriktas mot individuellt anpassade hälsofrämjande 
åtgärder. Kvalitativa studier skulle kunna täcka behovet av att se hur personer med utmattning 
upplever en intervention på ett djupare plan. En fråga som vore intressant att undersöka är på 
vilket sätt och i vilken utsträckning personer med utmattningssyndrom utför fysisk 
aktivitet samt identifiera orsaker till att de inte gör det. Det skulle behövas fler långtidsstudier 
av fysisk aktivitet som även kunde belysa den specifika effekten av fysisk aktivitet i 
jämförelse med traditionell behandling vid utmattningssyndrom. Det skulle också vara 
intressant att jämföra olika typer av fysisk träning, till exempel löpning, kampsport, yoga och 
lagsport för att undersöka skillnader i dess påverkan på personer med utmattningssyndrom. 
Den optimala dosen av aktivitet samt individuella skillnader och dess betydelse vore också 
intressant att belysa närmare för att effektivisera en rehabilitering. 
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Klinisk tillämpbarhet 
Den här litteraturöversiktens resultat öppnar upp för en ökad medvetenhet kring den fysiska 
aktivitetens effekt på personer med utmattningssyndrom då flertalet studier pekar mot ett 
positivt samband. Den kan belysa vikten av att arbeta mer hälsofrämjande med fysisk aktivitet 
som åtgärd inom olika delar av hälso- och sjukvården. Då fysisk aktivitet är en relativt 
kostnadseffektiv och tillgänglig form av åtgärd, för att förebygga och minska 
utmattningssyndrom, kan fysisk aktivitet implementeras som ett komplement till övrig 
behandling.   
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BILAGA A  
  
Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom   
  
Samtliga kriterier här nedan som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att 
diagnosen ska kunna ställas.  
  
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 
utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under 
minst sex månader.   
B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, 
minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.   
C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 
tvåveckorsperiod:   
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning   
2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress    
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet   
4) Sömnstörning   
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet   
6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller 
ljudkänslighet.   
D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 
eller i andra viktiga avseenden.   
E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 
medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 
infektionssjukdom).   
F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt 
är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggspecifikation till den aktuella 
diagnosen (Socialstyrelsen, 2003)
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BILAGA B 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 
utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet 
II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 
eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 
genomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfylld men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet  



III 

 

 

 BILAGA C 
Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

Datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalit

et 

Bretland, R. J. & 
Thorsteinsson, E. B. 
(2015) 
Ausstralien 

Reducing workplace 
burnout :the relative 
benefits of 
cardiovascular and 
resistance exercise 

Analysera möjligheten, 
acceptansen och preliminära 
effekter av den nyligen 
utvecklade Mindful2Work 
träningen: en kombination av 
fysisk träning, yoga och 
mindfulness-meditation under 
6 veckors gruppsessioner plus 
en uppföljningssession 

Design: RCT  
Urval: inaktiva deltagaere 19
-68 år, anställda eller 
studerande minst 
20 tim /vecka  
Databearbetning: MBI, 
SEES, PSS, 
självskattningsformulär 
träningsdagbok  
Analys: ANCOVA 
 

49 
(-) 

Efter fyra veckors träning 
uppmättes bättre välbefinnande, lägre upplevd stress 
och emotionell utmattning bland deltagarna.  

RCT 
I 

De Bruin, E. I., 
Forsma, A. R., 
Frijstein, G., Bögels, 
S. M. (2016) 
Nederländerna 

Mindful2Work: 
Effects of combined 
physical exercise, 
yoga, and 
mindfulness 
meditations for 
stress relieve in 
employees. A proof 
of concept study. 
 

Analysera effekter av 
Mindful2Work träning: en 
kombination av fysisk träning, 
yoga, mindfulnessmeditation 
under sex veckors 
gruppsessioner plus en 
uppföljningssession. 

Design: Proof of concept 
study  
Urval: patienter med 
arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet från 
företagshälsovård  
Datainsamling: 
Skalinstrument: WAI, CIS, 
DASS-21,4DSQ, PSS, 
PSQI, PANAS  
Analys: ANOVA´s   
 

26 
 (-) 

Resultatet visade på hög genomförbarhet och 
acceptans. Signifikanta förbättringar redovisades vid 
första utfallet, vad gäller måtten på fysisk och 
psykisk genomförbarhet, och för oro, depression, 
stress, sömnkvalitet, positiva och negativa affekter 
med förbättringar som kvarstod och förblev höga 
över tid 

P 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

Datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Eskilsson, T., Slunga 
Järvholm, L., 
Malmberg Gavelin, 
H., Stigsdotter Neely, 
A., Boraxbekk, Carl-
Johan 
2017, Sverige 

Aerobic training for 
improved memory in 
patients with stress-
related exhaustion: a 
randomized 
controlled trial 

Att undersöka effekten av 
en 12 veckor aerobisk 
träning på medel och hög 
intensitet, på patienter med 
utmattnings-syndrom.  

Design: open- label, parallell,RCT 
Urval: diagnos ED, 18-60 år, 
Anställda sjukskrivna 
Datainsamling: Åstrand D-KEFS 
WAIS-R, WAIS-III, SMBQ, HAD, 
Dagbok:Borg´s Rating of perceived 
Exertion (RPE)  Analys: ANOVA  

161 
(73) 

Behandligen fullföljdes av 51% i den 
aerobiska träningsgruppen och 78% i 
kontrollgruppen.. Den aerobiska gruppen 
ökade syreupptaget och det episodiska minnet. 
Ingen förbättring påvisades inom utbrändhet, 
depression eller ängslan i jämförelse med 
kontrollgrupp 

RCT 
II 
 

Gerber, M., 
Jonsdottir, I. H., 
Arvidson, E., 
Lindwall, M., & 
Lindegård, A.  
2015 
Sverige 

Promoting graded 
exercise as a part of 
multimodal treatment 
in patients diagnosed 
with stress-related 
exhaustion 

Undersöka förändringar i 
träningsmönster under en 
12 månaders multimodal 
behandling för patienter 
som sökt specialistvård för 
utmattningssyndrom 

Design: Longitudinell analys av 
cohortdata 
Urval: patienter med diagnosen 
utmattningssyndrom, sjukskrivna 
kortare än 6 månader 
Datainsamling: frågeformulär  
Analys: Variansanalys: ANOVA 

 161 
(-) 
  

Vid upptrappad träning med ökande frekvens 
och intensitet under en tre månaders 
intervention, som visade att även om 
träningsnivån tenderade att sjunka efter 
interventionen, fanns där en signifikant 
tidseffekt vid 12 månaders uppföljning som 
påvisade en högre träningsnivå än vid start 

P 
I 

von Haaren, B., 
Ottenbacher, J., 
Muenz, J., 
Neumann, R., Boes, 
K., & Ebner 
Priemer, U.  
2016  

N    Nederländerna 

Does a 20-week 
aerobic exercise 
training programme 
increase our 
capabilities to buffer 
real-life stressors? A 
randomized, 
controlled trial using 
ambulatory 
assessment 

Att undersöka hypotesen 
“cross-stressor adaption” 
som förutspår att PA leder 
till en anpassning i 
stressrespons-systemet och 
därmed leder till minskad 
fysiologisk respons av 
psykologiska stressorer 

Design: Kvantitativ, Crossover 
design   
Urval: Fysiskt  inaktiva manliga stu
denter inför akademisk examen  
Databearbetning: Fysiologiska mätn
ingar, ex ECG, VO2max, CET, 
LF/HF,RMSSD   
Analys: ANCOVA  

61 
(-) 

Under den stressiga perioden i studenternas liv 
visade träningsgruppen signifikant reducerade 
värden på fysiologiska markörer i autonoma 
nervsystemet jämfört med kontrollgruppen. 

RCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

Datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Gerber, 
M., Jonsdottir, I. H., 
Lindwall, M., & 
Ahlborg, G.  
2014 
Sweden 

Physical activity in 
employees with 
differing 
occupational stress 
and mental health 
profiles: A latent 
profile analysis. 

Att undersöka om 
anställda med olika 
varianter av stress och 
mental hälsa varierar i 
sin självrapporterade 
nivå av fysisk aktivitet 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: randomiserat urval av 
personal i sjukvård, socialtjänst, 
minst ett års anställning samt 50 
procent tjänst. 
Datainsamling: Longitudinel 
enkätstudie 
Analys: SPSS 21 för Mac för att 
få fram latent profilanalys       

2660 
(-) 

Att fysisk aktivitet är kopplat till motståndskraft mot 
arbetsrelaterad stress och att fysisk aktivitet borde 
vara en av åtgärderna för att minska stress på 
arbetsplatsen. 

P 
I 

Gerber, M., Lindwall, 
M., Lindegård, A., 
Börjesson, M., & 
Jonsdottir, I. H.  
2013 
Sweden 

Cardiorespiratory 
fitness protects 
against stress-related 
symptoms of 
burnout and 
depression 

Att undersöka hur 
konditionsträning och 
självupplevd stress är 
kopplat till utbrändhet 
och depression och se 
om stress, utbrändhet 
och depression dämpas 
hos fysiskt aktiva 
deltagare. 

Design: singel-arm pilot projekt 
tvärsnittsstudie 
Urval: Longitudinell cohortstudie, 
generell god hälsa, 25-50 år, BMI 
18,5 – 30kg/m, läkemedelsfria, 
blodprov, exkl. anemi, infektion  
Datainsamling: Standardiserade 
test: HAD-D, SMBQ:38, Åstrand.  
Analys: Variansanalys ANOVAs: 

197 
 (3) 

Deltagare med låg träningsnivå rapporterade mer 
symtom på utbrändhet och depression än de med 
moderat till hög träningsnivå  
De individer som hade höga nivåer av upplevd stress 
och hög fitnessnivå relaterat till sin ålder och kön 
rapporterade lägre spänning och depressionssymtom 
jämfört med de som hade hög stress men låg 
träningsnivå. 

P 
I 
 

G,     Gerber, M., Brand, S., 
Elliot, C., Holsboer-
Trachsler, E., Pühse, 
U., & Beck, J.  

         2013 
S       Schweiz  

Aerobic exercise 
training and burnout: 
a pilot study with 
male participants 
suffering from 
burnout 

Syftet i denna 
pilotstudie var att testa 
utfallet av ett 12 veckor 
långt program  
Med aerobisk träning 
på 12 utbrända män 

Design: En grupps- pilotstudie, 
pretest-posttest undersökning 
Urval: 12 män som låg högt på 
MBI vad gäller utbrändhet 
Datainsamling: Standardtest: 
MBI, BDI, PSS, BFS 
Analys: pair-sample t-test, SPSS 

12 
(0) 

Huvudfyndet var att utökad träning  
Minskade den upplevda stressen samt symtom av 
utbrändhet och depression. Omfånget av effekten 
ansågs stor vilket ger lovande underlag för en klinisk 
implementering. 

P 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År (för publikation) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 



VI 

 

 

Land (där studien 
genomfördes) 

Datainsamling och analys) 

Granath, J., 
Ingvarsson, S., von 
Thiele, U., Lundberg, 
U.  
2006 
Sverige 

Stress Management: 
A randomized study 
of Cognitive 
Behavoiural Therapy 
and Yoga.  

Att jämföra ett KBT 
program med  
Kundaliniyogaträning. 

Design: RCT 
Urval: Personal från SEB 
Datainsamling:  
Blodtrycksmätning, KBT-träningen, 
samt urin- och salivprov, 
Perceived stress scale (PSS) 
Analys: Variansanalys ANOVA 

33 
(4) 

Noradrenalin sjönk signifikant i yogagruppen, 
men inte i KBT-gruppen. Adrenalin och 
kortisolnivåer visade ingen signifikant skillnad i 
någon av grupperna. 
Blodtrycket visade ingen signifikant skillnad 
före/efter interventionerna. Signifikant skillnad 
visades i båda grupperna av självupplevd stress 
-och stresshantering. Irritation sjönk hos de som 
ingick i KBT-gruppen, men inte bland de som 
gick i yogagruppen.   

RCT 
I 

Heiden, M., Lyskov, 
E., Nakata, M., 
Sahlin, K., Sahlin, T., 
Barnekow-Bergkvist, 
M. 2007 
Sverige 

Evaluation of 
cognitive 
behavioural training 
and physical activity 
for patients with 
stress-related 
illnesses: A 
randomized 
controlled study. 

Att utvärdera ett KBT-
program samt ett 
program med fysisk 
aktivitet och jämföra 
med en kontrollgrupp 
som fick vanlig 
behandling för patienter 
med stressrelaterade 
tillstånd. 

Design: RCT 
Urval: Personer (ålder 25-60 år) med 
läkarintyg och sjukskrivning på minst 
50 procent från en månad till två år. 
Pga. stress  
Datainsamling: Enkäter samt 
fysiologiska mätningar 
 Analys: variansanalys 

75 
(11) 

Deltagare som följt KBT-programmet 
förbättrade sin självupplevda hälsa mer än 
deltafarna i gruppen med fysisk aktivitet.   
 

RCT 
I 

Lindegård, A., 
Jonsdottir, I. H., 
Börjesson, M., 
Lindwall, M., & 
Gerber, M.  
2015 
Sverige 

Changes in mental 
health in compliers 
and non-compliers 
with physical 
activity 
recommendations in 
patients with stress-
related exhaustion. 

Klinisk data analyserades 
för att undersöka om 
inaktiva patienter som 
deltar i en MMT 
behandling med fysisk 
aktivitet får en förbättrad 
hälsa efter 18 månaders 
uppföljning. 

Design: Longitudinell studie 
Urval: patienter med utmattning, 
sjukskrivna kortare än sex månader 
Datainsamling:  
Frågeformulär 
Analys: ANOVA Variansanalys 

69 
(-) 

En behandling med fysisk aktivitet för patienter 
med stress relaterad utmattning visar på lägre 
nivåer av depression och utbrändhet.  
 
 

(P) 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Datainsamling och analys) et 

Malmberg Gavelin, 
H., Eskilsson, T., 
Boraxbekk, C-J., 
Josefsson, M., 
Stigsdotter Neely, 
A., Slunga 
Järvholm, L.  
2018 
Sverige 

Rehabilitation for 
improved cognition 
in patients with 
stress-related 
exhaustion disorder: 
RECO- a randomized 
clinical trial.   

Undersöka effekten 
av kognitiv träning och 
konditionsträning över en 
längre period.  

Design: RCT 
Urval: Patienter med 
utmattningssyndrom, 18-60 år, i 
arbete, godkända som deltagare 
från fysioterapeuter och läkare. 
Inget missbruk i botten, ej i behov 
av annan behandling och ej vara 
med i annan studie. Patienter var 
deltids-eller heltidssjukskrivna.   
Datainsamling: Kognitiva tester 
Analys: Variansanalys 

131 
(56) 

De som fullföljde kognitiv träning visade lägre grad 
av utmattning och fatigue, i sista testet ett år efter 
avslutad intervention än de som valde att hoppa av 
studien. I kontrollgruppen hade de som avslutade 
studien lägre nivåer av fatigue i uppföljningen än de 
som fullföljde studien. Ingen signifikant skillnad i 
kognition mellan träningsgruppen och 
kontrollgruppen. En förbättring i episodiskt minne 
kunde relateras, omedelbart, till fysisk träning och 
kognitiv träning. Ingen signifikant skillnad visades 
före studien eller vid uppföljningstestet. 

RCT 
II 

Stenlund, T., 
Slunga Birgander, 
L., Lindahl, B., 
Nilsson, L., & 
Ahlgren, C. 2009  
Sverige  

Effects of Qigong in 
patients with burnout: 
A randomized 
controlled trial.  

Utvärdering av Qigong 
som rehabilitering för 
patienter med 
utmattningssyndrom.   

Design: prospektiv, RCT  
Urval: Pat med diagnos 
utmattningssyndrom 
Datainsamling: skalinstrument: 
(SMBQ),(SCQ), (CIS) , (HADS) 
(SF36), (S-PARI, stegräknare  
Analys: Variansanalys 

82 
(14) 

I interventionsgruppen visade alla deltagare bättre 
upplevd psykisk hälsa, avslappning och uppmätt 
fysiologi. I kontrollgruppen fanns tydliga 
förbättringar i utmattning, fatigue, ångest, depression, 
fysiska komponenter, dynamisk balans och fysisk 
kapacitet. Båda grupperna fick bättre resultat över tid 
och hade lägre nivå av utmattning, ångest, 
depression.    

RCT 
II 

 de Vries, J.D., van 
Hoof, M. L. 
M., Geurts, S. A. 
E., Kompler, M. A. 
J. 
2016 
Nederländerna  

Exercise as an 
Intervention to 
Reduce Study-
Related Fatigue 
among University 
Students: A Two-
Arm Parallel 
Randomized 
Controlled Trial. 

Undersöka effekten av en 
träningsintervention för 
att minska studierelaterad 
fatigue, sömnkvalitet, 
self-efficasy, fysisk 
kondition samt kognitiva  
funktioner.  

Design: RCT 
Urval: Universitetsstudenter som 
uppfyllde kriterierna höga nivåer 
av fatigue,  
Datainsamling: UBOS-S, FAS, 
SART, CFQ, Conconi test 
Analys: RM-MANOVA  

97 
(2) 

Träningsgruppen visade förbättring av fatigue jämfört 
med kontroll samt förbättrad sömnkvalitet, viss 
kognitiv funktion. Ingen effekt påvisades på 
self-efficacy och kondition. Efter 12 veckor var 80 
procent av deltagarna fortfarande aktiva med träning 
samt hade förbättrats inom emotionell 
utmattning, fatigue och sömnkvalitet. 

RCT 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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 de Vries, J. D., 
van Hooff, M. 
L., Guerts, S. A., 
& Kompier, M. A. 
J. 2017 
Nederländerna 
 
 
 

Exercise to reduce 
work-related 
fatigue among 
employees: a 
randomized 
controlled trial 

Att visa att fysisk 
aktivitet kan förbättra 
välbefinnandet bland 
personer som upplever 
arbetsrelaterad fatigue. 

Design: RCT  
Urval: Personer med 
arbetsrelaterad fatigue som är 
fysiskt inaktiva   
Databearbetning: UBOS-S, 
FAS, ITT, PP  
Analys: SPSS, version 23  
RM-ANOVA, ANCOVA, 
ANOVA 

92 
(6)  

De som randomiserades till träningsgruppen 
upplevde mindre fatigue både före och efter 
interventionen. 
 

RCT 
II 

        Wolever, R. Q., 
Bobinet, K. J., 
McCabe, K., 
Mackenzie, E. R., 
Fekete, E., 
Kusnick, C. A., & 
Baime, M. 2012 

  USA 
  

Effective and 
viable mind-body 
stress reduction in 
the workplace: a 
randomized 
controlled trial. 

Att undersöka 
effekten och 
möjligheten att införa 
två olika 
stressreducerande 
program på 
arbetsplatsen, ett 
yoga- och ett 
mindfulnessbaserat 
program. 
 

Design: RCT’ 
Urval: Uppmätt stressvärde 16 
eller högre på PSS-skalan 
Exkludering gravida, drog- 
missbruk, vissa kroniska 
sjukdomar 
Datainsamling och analys: 
Variansanalys ANCOVA 

239 
(34) 

Både Mindfulness och Yoga gav bättre effekt 
på stressreduktion än kontrollgruppen. 
  
  
  
  
 

RCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 


