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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Hälsa innebär att inneha ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara en 

frånvaro av sjukdom. Utbrändhet förekommer efter en lång period av stress och kan ses 

som ett första stadie till utmattningssyndrom. Vid utbrändhet finns det en minskad 

motståndskraft mot stress, som även beskrivs vid låg känsla av sammanhang (KASAM). 

Stress gör vissa individer sjuka medan andra som utsätts för ännu mer stress fortsätter att 

vara friska. Utbrändhet definieras som depersonalisation, emotionell utmattning och 

minskad personlig prestation. Utbrändhet har många konsekvenser och orsakar lidande för 

individen. Syftet med prevention är att förhindra att sjukdomar bryter ut genom att påverka 

individens levnadsvanor. Sjuksköterskan ska ta till vara på det friska hos patienter och 

kunna identifiera hälsorisker och förebygga dem. Likväl ska sjuksköterskan motivera till 

förbättrade levnadsvanor för att förhindra ohälsa. Den fysiska aktiviteten medför både 

omedelbara och långvariga positiva effekter. Fysisk aktivitet har betydande positiva 

effekter när det kommer till att förebygga, behandla och lindra sjukdom. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet. 

 

Metod  

 

Metoden som valdes för uppsatsen var en litteraturöversikt. Nitton artiklar hittades genom 

sökningar i PubMed, CINAHL och PsycInfo samt genom manuella sökningar. Artiklarna 

har kvalitetsgranskats och analyserats med en integrerad analys som sedan sammanställdes 

i resultatet.  

 

Resultat 

 

Genom dataanalysen framkom åtta kategorier. Huvudfynden var att fysisk aktivitet hade 

effekter på livskvalitet, välbefinnande, mental motståndskraft, utbrändhet, emotionell 

utmattning, fatigue och mentala symtom. 

 

Slutsats 

 

Fysisk aktivitet hade effekt på flera områden vid utbrändhet. Det behövs mer forskning 

inom området för att ta reda på hur mycket träning som behövs och vad för typ av träning. 

Sjuksköterskan behöver kunskap om prevention och förebyggande åtgärder. Genom att 

förstå vilka effekter fysisk aktivitet har på utbrändhet kan sjuksköterskan stötta patienten 

innan insjuknandet av utmattningssyndrom. Fysisk aktivitet hade positiva effekter på 

utbrändhet och kan därigenom sannolikt förebygga utmattningssyndrom. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Känslan av sammanhang, Prevention, Utbrändhet 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background 

 

Health means to have a physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease. Burnout occurs after a long period of stress and can be seen as a first stage of 

burnout syndrome. In burnout there is a reduced resistance to stress, which is also 

described as low Sense of Coherence. Stress can make some people sick, while others who 

are exposed to even more stress continues to be healthy. Burnout defined as 

depersonalization, emotional exhaustion and decreased personal achievement. Burnout has 

many consequences and is a problem for the individual. The purpose of prevention is to 

prevent the disease from developing by affecting the individual's living habits. The nurse 

should reinforce the wellbeing of patients and identify health risks and prevent them. As 

well should the nurse motivate improved healthy habits to prevent ill health. The physical 

activity leads to both immediate and long-lasting positive effects. Physical activity has 

significant positive effects when it comes to preventing, treating and relieving illness. 

 

Aim 

 

The aim was to describe effects of physical activity as prevention at burnout.  

 

Method 

 

The method that was chosen for this essay was a literature review. Nineteen articles were 

found through searches in PubMed, CINAHL and PsycInfo as well as through manual 

searches. The articles have been quality controlled and analyzed with an integrated 

analysis which was then compiled in the result. 

 

Results 

 

The integrated analysis revealed eight categories. The main findings were that physical 

activity had effects on quality of life, well-being, mental resilience, burnout, emotional 

exhaustion, fatigue and mental symptoms. 

 

Conclusions 

Physical activity had effects in several areas of burnout. More research is needed in the 

area to find out how much training is needed and what kind of training. Nurses needs 

knowledge about prevention and preventive interventions. By understanding what effects 

physical activity has on burnout, the nurse can support the patient before the illness 

burnout syndrome. Physical activity had positive effects on burnout and can thereby 

probably prevent burnout syndrome.  

Keywords: Burnout, Physical activity, Prevention, Sense of Coherence 
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INLEDNING 

Utbrändhet är ett tillstånd som kan uppstå efter en lång period av stress. Om kroppen inte 

får återhämta sig efter stress kan utbrändhet uppstå. Utbrändhet kan ses som ett första 

stadie till sjukdomen utmattningssyndrom. Konsekvenserna av utbrändhet är många, vilket 

kan ha flera skadliga effekter på hälsan. Fysisk aktivitet är en enkel metod med få 

nackdelar jämfört med till exempel läkemedelsbehandling som kan leda till biverkningar 

och beroende. Fysisk aktivitet kan förebygga många sjukdomar och främja hälsan. Valet av 

ämne grundar sig i författarnas intresse av fysisk aktivitet. 

  

En god kunskap om förebyggande åtgärder vid utbrändhet kan förebygga 

utmattningssyndrom och därmed lindra lidandet för patienten. Sjuksköterskans ansvar 

innefattar att stödja och motivera patienter till en hälsofrämjande livsstil. Det är av intresse 

att göra en litteraturöversikt för att ta reda på vilka effekter fysisk aktivitet har på 

utbrändhet. Därigenom har sjuksköterskan ett underlag vid tillämpning av fysisk aktivitet 

som prevention.   

 

BAKGRUND 

Hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO) är FN:s fackorgan för hälsofrågor. WHO beskriver 

begreppet “hälsa” som följande: “Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2018). Enligt Hafen 

(2016) skrevs WHO:s definition av hälsa år 1948 och den har inte ändrats därefter. Dock 

finns det olika teorier om begreppet hälsa som andra utövare har skrivit samt olika 

definitioner av begreppet. Teorierna kan delas in i fyra olika grupper. Den första gruppen 

beskriver hälsa som ett idealiskt tillstånd med fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 

Teorierna i den andra gruppen menar att hälsa är att ha både fysisk och psykisk styrka för 

att klara av dagliga uppgifter. Den tredje gruppen omfattar teorier som beskriver hälsa som 

något som kan köpas. I den fjärde gruppen beskrivs hälsa som en personlig styrka eller 

förmåga. Vid sjukdom har individen en begränsad förmåga att bidra till samhället. Hälsa är 

alltså ett ord där betydelsen varierar och som saknar en gemensam definition. Det är 

nödvändigt med hälsa för produktivitet och för att kunna njuta av livet fullt ut. Hälsa har 

olika situations-, professions- och samhällsdefinitioner (Hafen, 2016). Oleribe (2018) 

menar att hälsa för en idrottsman kan betyda att vara i fysisk form för att genomföra ett 

lopp. Medan för en anställd som tvingas vara borta från arbete på grund av sjukdom, kan 

hälsa innebära att få återvända till jobbet. Till skillnad från fysisk hälsa kan en person i ett 

olyckligt förhållande vara orolig för sin psykiska hälsa. Hälsa kan också finnas i ett icke-

medicinskt sammanhang, som exempelvis att ha en stabil ekonomi. Med så många möjliga 

tillämpningar av ordet hälsa, är det svårt att veta vad det faktiskt innebär att vara hälsosam. 

Ordet ”health” härstammar från ett gammalt engelskt ord, hale, vilket betyder helhet, att 

vara hel eller sund. Trots dess ursprung finns det flera etymologiska betydelser och dessa 

definitioner har utvecklats över tid. Tidigare definitioner fokuserade på biomedicinska 

aspekter där hälsa kunde ses som kroppens förmåga att utföra sina biologiska funktioner 

och varje störning i dessa funktioner betraktades som en sjukdom (Oleribe m.fl., 2018).  
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Sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande arbete 

Sjuksköterskan ska alltid ha ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv. Hälsofrämjande 

omvårdnad grundas på en humanistisk syn som innebär att människan ses ur ett 

helhetsperspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Förr handlande hälsofrämjande 

arbete om att förebygga sjukdom då hälsa sågs som frånvaro av sjukdom. Idag ses hälsa ur 

en helhetssyn och hälsofrämjande arbete handlar bland annat om att minska sociala och 

ekonomiska ojämlikheter för att förbättra befolkningens hälsa. Hälsofrämjande arbete kan 

vara att skapa förutsättningar för individen att leva hälsosammare, men även att förebygga 

sjukdomar och skador (Povlsen & Borup, 2015). Folkhälsomyndigheten (2019a) menar att 

levnadsvanor är väsentligt för att åstadkomma jämlik hälsa. Hälsan påverkas av ens 

levnadsvanor och de val som görs. För att uppnå folkhälsomålet nummer sex, 

levnadsvanor, behöver människors möjligheter till hälsosamma levnadsvanor främjas. För 

att göra detta möjligt måste aktiviteter och andra hälsofrämjande åtgärder finnas 

tillgängligt. Ett annat mål av folkhälsomyndigheten är att arbeta hälsofrämjande inom 

hälso- och sjukvården. Vården ska tillgodose patientens behov av hälsofrämjande och 

preventiva åtgärder (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2008) är det nödvändigt att bedriva hälsofrämjande omvårdnadsforskning för att kunna 

främja och upprätthålla patienternas hälsa. Med sådan forskning kan sjuksköterskan få nya 

kunskaper om hälsofrämjande åtgärder på individ- och gruppnivå (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Hälsofrämjande förknippas ofta med prevention trots att begreppen inte har samma 

innebörd. Syftet med prevention är att förhindra att sjukdom bryter ut genom att påverka 

individens livsstilsfaktorer, samtidigt som hälsofrämjandets syfte är att förbättra 

människans egenupplevda hälsa. Prevention delas upp i tre kategorier. Primär prevention 

handlar om att förhindra början av ohälsa. Sekundär prevention riktar sig mot att förhindra 

en progression av en sjukdom och till sist, tertiär prevention, som syftar till att minska de 

hinder som finns vid en funktionsnedsättning (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska verka 

hälsofrämjande och preventivt. Sjuksköterskan ska ta till vara på det friska hos patienter 

och kunna identifiera hälsorisker och förebygga dem. Likväl ska sjuksköterskan motivera 

till förbättrade levnadsvanor och därigenom undvika sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan ska förebygga ohälsa och främja hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att främja hälsa ska sjuksköterskan ha förmågan 

att identifiera patientens resurser och egenvård. Därutöver ska sjuksköterskan undervisa 

och vara ett stöd till både patienten och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Stress  

Det har skett en ökning av sjukskrivningar beträffande stressrelaterad psykisk ohälsa i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Stults-Kolehmainen och Sinha (2014) beskriver 

stress som upplevelser som är känslomässigt och fysiologiskt utmanande. Händelserna kan 

vara akuta, som att vara försenad, eller kroniska, till exempel vid dödsfall av en nära 

anhörig. Det kan vara små händelser som sker i vardagen eller stora traumatiska händelser 

som vid en våldsam attack. Efter en stressreaktion behöver kroppen återhämta sig, men vid 

allvarlig eller långvarig stress kan återhämtningsprocessen försvåras. Förmågan att hantera 

stress är beroende av ens hälsotillstånd och när den överskrids finns det en risk att drabbas 

av sjukdom. Stress kan leda till skadliga effekter på den fysiska och psykiska hälsan. Det 

kan bland annat leda till utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, förändringar i immunsystemet, 
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högre infektionskänslighet, påverkan på nervsystemet, demens och onormal trötthet. Stress 

är även relaterat till minskad fysisk aktivitet och fetma (Stults-Kolehmainen & Sinha, 

2014). Både akut och kronisk stress påverkar människors hälsa och ökar mortalitetsrisken 

(Kakiashvili, Leszek & Rutkowski, 2013). 

 

Utbrändhet 

Utbrändhet motsvarar den engelska termen “burnout” som började användas i Sverige på 

1960-talet. På den tiden beskrevs utbrändhet som ett tillstånd som observerades inom 

psykiatrin (Wilczek, 2015). Det var en psykologisk reaktion på frustration relaterat till 

arbetsuppgifter. Oftast var det arbete där människor ansvarade för andra människor, till 

exempel personer med arbete inom vård och omsorg eller lärare (Åsberg m.fl., 2010). 

Uppfattningen som råder idag är att utbrändhet främst är förknippad med arbetsrelaterade 

situationer. Anledningen till det kan vara de missförhållanden som finns mellan ställda 

krav inom arbetslivet och de anställdas resurser (Bianchi, Schonfeld & Laurent, 2015). 

Men det behöver inte enbart vara ett resultat av arbetsstress, utan tillståndet kan uppstå av 

andra faktorer där personen känner ett misslyckande över sina viktigaste uppgifter. Att till 

exempel personenen känner sig otillräcklig som förälder eller vän. Orsaken till utbrändhet 

kan vara prestationsbaserat, där personen har höga ambitioner som leder till för mycket 

påfrestningar utan återhämtning (Åsberg m.fl., 2010). 

 

Utbrändhet definieras som depersonalisation, emotionell utmattning och minskad personlig 

prestation. Depersonalisation innebär att personen upplever en overklighetskänsla och 

bristande medmänsklighet. Emotionell utmattning innebär att människan är tömd på 

känslor. Minskad personlig prestation innebär en känsla av oduglighet på sitt arbete (Li 

m.fl., 2018). Utbrändhet beskrivs även som en svår och ihärdig form av trötthet, som 

förekommer efter en lång period av stress (Naczenski, de Vries, van Hooff & Kompier, 

2017). Riskfaktorer för utbrändhet innefattar fysisk inaktivitet (Toker & Biron, 2012), 

stillasittande livsstil, fetma och hög alkoholkonsumtion (Ahola m.fl., 2012). 

Konsekvenserna av utbrändhet är flera. Det finns en koppling mellan utbrändhet och 

förekomsten av muskel- och skelettstörningar, depression, fetma, sömnstörningar, 

alkoholintag och drogmissbruk (Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015). Personer med 

utbrändhet löper även högre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (Ginoux, Isoard-

Gautheur & Sarrazin, 2019). Förutom att utbrändhet är ett problem för människan själv, är 

det även kostsamt för samhället och hälsovården (Naczenski m.fl., 2017).  

 

Utbrändhet är vanligare hos kvinnor än män, framför allt i åldersgruppen 35–44 år. Hos 

båda könen minskar känsligheten för utbrändhet med åldern (Norlund m.fl., 2010). 

Sjukvårdspersonal, som sjuksköterskor och läkare utgör en riskgrupp. De löper större risk 

för utbrändhet på grund av de stressiga kraven på deras jobb (Li m.fl., 2018). 

Arbetsrelaterad stress bland hälso- och sjukvårdspersonal har blivit ett allvarligt 

hälsoproblem för arbetare och världsekonomin. Kostanden för att ersätta en läkare på 

arbetsplatsen är högre än att ge ut den ordinarie årslönen (Rodrigues m.fl., 2018). 

Universitetsstudenter har också stor risk för att drabbas av utbrändhet till följd av uppgifter 

och tentamen (Rothenberger, 2017).  

 

Symtom 

Utbrändhet är ett tillstånd där både kraft och energi upphör. Vanliga symtom är fatigue, 

emotionell utmattning, kognitiv trötthet, sömnstörningar, depression och ångest (Norlund 

m.fl., 2010). Fatigue är en extrem och ihållande mental och fysisk trötthet, svaghet eller 
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utmattning (Penner & Paul, 2017). Uppkomsten av symtomen ska ses som en varning för 

att återhämtning och stressreducering behövs. Vid fortsatt belastning utan återhämtning 

kan det leda till utbrändhet (Norlund m.fl., 2010). Utbrändhet kan vara svårt att skilja från 

depression då symtomen på utbrändhet till stor del sammanfaller med symtomen på 

depression (Schonfeld, Bianchi & Palazzi, 2018). Människor som har utbrändhet visar en 

nedsatt allmän effektivitet samt har nedsatt arbetsförmåga (Ginoux m.fl., 2019).  

 

Diagnostik  

Enligt Socialstyrelsen (2003) kan utbrändhet mätas genom formulären Maslach Burnout 

Inventory (MBI) och Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Ett annat instrument är den 

svenska Karolinska Utbrändhetsskalan som kan användas för screening vid utbrändhet 

(Socialstyrelsen, 2003). Trockel m.fl. (2018) belyser att det finns flera instrument som kan 

användas vid diagnosticering av utbrändhet. I nuläget är det mest använda instrumentet för 

att mäta utbrändhet MBI (Trockel m.fl., 2018). MBI är ett internationellt diagnostikverktyg 

som mäter tre dimensioner av utbrändhet: emotionell utmattning, depersonalisering och 

personlig prestation. Den första dimensionen är emotionell utmattning. Det innebär att 

personen inte upplever någon glädje längre och det finns inget emotionellt intresse. I den 

andra dimensionen, depersonalisering, upplevs en overklighetskänsla där förlust av empati 

kan ses och personen har en negativ och känslokall attityd mot andra människor. Personen 

kan inte uttrycka sig med någon medmänsklighet eller värme. Den tredje dimensionen 

handlar om en försämring av personlig prestation där personen saknar professionellt 

självförtroende (Adriaenssens m.fl., 2015). Instrumentet är uppdelat utefter de tre 

dimensionerna, där varje dimension har egna frågor. Frågorna besvaras utifrån hur 

symtomen upplevs av individen. Skalan går från noll (aldrig) till sex (dagligen) (Stehman, 

Testo, Gershaw & Kellogg, 2019). OLBI är ett annat formulär som mäter utbrändhet och 

bedömer emotionell utmattning samt om personen tar avstånd från arbetet. Vid besvarandet 

av frågorna finns ingen tidsperiod att beakta vilket kan försvåra tolkningen av skillnader i 

utbrändhetsnivå över tid (Trockel m.fl., 2018).  

 

Behandling 

Den medicinska behandlingen vid utbrändhet är främst symtomatisk. Det görs en 

individuell behandlingsplan för att lindra symtomen och behandla de tillstånd som 

medföljer. Exempel på sådana tillstånd är huvudvärk, yrsel, ångest, rastlöshet, 

sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, trötthet, muskelspänning, depressiva symtom, 

ökad smärtkänslighet, ökad infektionskänslighet, gastrointestinala besvär, hypertoni samt 

andra kardiovaskulära förändringar (Kakiashvili m.fl., 2013). Stressymtomen kan lindras 

tillfälligt med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen innefattar ångestdämpande och 

lugnande läkemedel. Lugnande läkemedel och ångestdämpande kan leda till beroende 

redan efter en kort tids användning. Det finns många biverkningar från dessa läkemedel 

vilket gör att användningen måste vägas mot nackdelarna (Kakiashvili m.fl., 2013). 

Biverkningar som kan förekomma vid dessa läkemedel är agitation, sömnlöshet och 

gastrointestinala biverkningar, som exempelvis illamående (Meister m.fl., 2016). 

Antidepressiva läkemedel kan också förskrivas till patienter med utbrändhet på grund av 

den lugnande effekten. Antidepressiva är den mest använda läkemedelsgruppen vid 

utbrändhet. Men användningen av sådana läkemedel för att behandla utbrändhet är 

kontroversiell. Den nuvarande situationen gällande behandling och förebyggande åtgärder 

vid utbrändhet är inte optimal (Kakiashvili m.fl., 2013). 

 

Det räcker inte alltid med att ta ledigt från arbetet för att bli återställd från utbrändhet 

(Kakiashvili m.fl., 2013). Sjukskrivningens längd ska anpassas individuellt och byte av 
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arbetsplats kan bli aktuellt. Deltidssjukskrivning eller arbetsträning kan vara andra 

alternativ. Längre sjukskrivningar är inte att föredra, den arbetsinriktade rehabiliteringen 

ska påbörjas tidigt. De utlösande stressfaktorerna bör identifieras och patienten måste få 

hjälp med stresshantering. Psykoterapi är en väsentlig del av behandlingen och kan ges i 

grupp (Socialstyrelsen, 2003). Behandlingen av utbrändhet kan även inkludera fysisk 

aktivitet, avslappnings- och mindfulnessövningar, vitamintillskott samt rådgivning om 

hälsosam kost, sömnvanor och minskat alkoholintag. Det finns positiva effekter av fysisk 

aktivitet på utbrändhet och det kan vara en användbar behandling för att lindra utbrändhet 

(Ochentel, Humphrey & Pfeifer, 2018). 

 

Utmattningssyndrom 

Psykiatriska diagnoser, där utmattningssyndrom är inkluderat, är den främsta anledningen 

till sjukskrivning i Sverige sedan år 2014 (Lindwall & Olsson-Bohlin, 2017). Utbrändhet 

kan lätt förväxlas med utmattningssyndrom eftersom de är starkt förknippade med 

varandra. Utbrändhet är också en riskfaktor för utvecklingen av utmattningssyndrom, och 

kan även ses som ett första stadie till sjukdomen (Åsberg m.fl., 2010). Diagnosen 

utmattningssyndrom började användas år 2003 i Sverige då diagnostiska kriterier skapades 

för sjukdomen. I stora delar av västvärlden finns det fortfarande inte några diagnostiska 

kriterier för utmattningssyndrom utan det betecknas som depression eller hamnar under de 

ospecifika stressreaktionerna såsom utbrändhet (Åsberg m.fl., 2010). Sjukdomen avtar 

oftast efter några veckor men återhämtningen kan pågå i flera år (Socialstyrelsen, 2017). 

Trots att symtomen går ned vid återhämtning finns det fortfarande en tendens till återfall då 

personen har en uttalad stressintolerans (Åsberg m.fl., 2010).  

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras som alla kroppsrörelser som höjer den normala 

energiförbrukningen. Vardaglig fysisk aktivitet är oftast aerob, det vill säga att 

energiproduktionen är syreberoende. Det är den form av träning som vanligtvis förknippas 

med uthållighet, kondition och som har stora hälsofördelar. Fysisk aktivitet kan även vara 

muskelstärkande träning som är avsedd att förbättra muskelstyrka och öka muskelmassan. 

Styrketräning involverar främst kroppens anaeroba system, vilket betyder att 

energiproduktionen sker utan syre (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016). 

 

Människan idag har mer eller mindre samma behov av fysisk aktivitet som människan 

hade för 40 000 år sedan. För många människor idag minskar vardagsmotionen medan den 

planerade träningen ökar. Dock ökar det genomsnittliga dagliga energiintaget mer än vad 

den dagliga energiproduktionen gör, vilket leder till ett överskott av energi och kalorier 

(Malm, Jakobsson & Isaksson, 2019). Den allmänna svenska rekommendationen för vuxna 

över 18 år är att vara aerobt fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan. Aktiviteterna bör 

vara fördelade över flera veckodagar och bör utföras i minst tio minuter per gång. 

Styrketräning för att stärka musklerna bör utföras minst två gånger i veckan. 

Människokroppen behöver en viss fysisk aktivitet för att upprätthålla god hälsa och 

välbefinnande. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås vid ökad mängd av fysisk aktivitet, 

exempelvis genom högre intensitet eller längre träningspass (Statens folkhälsoinstitut, 

2011).  

 

Vid utförande av aerob fysisk aktivitet ökar hjärtats minutvolym, pulsen, andningen, 

blodtrycket samt hjärtats och musklernas genomblödning. Det sker även en ökad 

frisättning av adrenalin, kortisol och tillväxthormon, vilket gör bland annat att 
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blodsockernivån upprätthålls. Vid träning ökar blodflödet till musklerna och hjärtats 

kranskärl, samtidigt som blodflödet minskar till magtarmkanalen och njurarnas kärl 

(Henriksson & Sundberg, 2016).  

 

Fysisk aktivitet som prevention och behandling  

Fysisk aktivitet har betydande positiva effekter när det kommer till att förebygga, behandla 

och lindra sjukdom. Effekterna av fysisk aktivitet sker både omgående och är långvariga. 

Fysisk aktivitet kan förhindra fetma, minskar risken för metabolt syndrom, normaliserar 

blodfetter, lindrar smärta och funktionsnedsättning i leder samt förhindrar och lindrar 

depressiva symtom. Det leder även till en lägre risk att utveckla sjukdomar som hjärt-

kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, depression, alzheimer, leversjukdomar och vissa former av 

cancer. Fysisk aktivitet förbättrar sömnen, kognition och minne, koordination, balans och 

den aeroba kapaciteten (Malm m.fl., 2019). Fysisk aktivitet ger större, mineraltätare och 

starkare skelett. Denna effekt har större påverkan på skelettet om träningen påbörjas i 

ungdomsåren och skyddar mot frakturer även senare i livet (Henriksson & Sundberg, 

2016). Fysisk aktivitet är en motståndskraft för arbetsbelastning och stress. Personer som 

regelbundet är fysiskt aktiva har en lägre stressnivå och mindre ohälsa även vid hög 

stressexponering (Gerber, Jonsdottir, Lindwall & Ahlborg, 2014). Fysisk aktivitet bidrar 

till mindre känslighet för att drabbas av utbrändhet (Ochentel m.fl., 2018). Aerob träning 

kan även öka den grå hjärnsubstansen i flera delar av hjärnan. Det har betydelse för att 

minska utvecklingen av stressrelaterade symtom (Erickson, Miller & Rocklein, 2012). Det 

finns sekundära positiva hälsoeffekter vid träning som psykosocial och personlig 

utveckling, mindre konsumtion av alkohol samt chansen till att fortsätta med träning senare 

i livet ökar vid fysisk aktivitet som ung. Negativa aspekter av träning är vanligast vid 

träning på elitnivå. Då kan intensiv träning leda till negativa effekter som risk för skada, 

ätstörningar, utbrändhet och risk för misslyckande som leder till psykisk ohälsa (Malm 

m.fl., 2019). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att skriva ut en individualiserad ordination på 

fysisk aktivitet. Det kan skrivas ut till patienter som är i behov av att öka eller förändra sin 

fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla en sjukdom eller ett tillstånd. FaR skrivs 

ut av hälso- och sjukvården men den fysiska aktiviteten utförs utanför sjukvården. För att 

underbygga ordinationen används kunskapsbanken fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling (FYSS). FYSS beskriver hur fysisk aktivitet bör användas vid 

behandling och prevention av olika sjukdomar. Aktiviteten som blir ordinerad kan 

patienten antingen bedriva själv eller med hjälp av organiserade aktivitetsarrangörer. FaR 

ska följas upp för att hjälpa patienten med motivation och vid behov justera ordinationen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) finns starkt 

vetenskapligt belägg att fysisk aktivitet kan behandla och förebygga stress. Sjuksköterskan 

kan då stödja patienten och ha motiverande samtal kring fysisk aktivitet för att därigenom 

förebygga stress (Svenska sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Teoretisk utgångspunkt – Känslan av sammahang (KASAM)  

De centrala komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

KASAM kan användas för att mäta individers förmåga att hantera stress och svårigheter. 

Påfrestningar kan vara kroppsliga, psykiska eller sociala och kan ske under en längre tid 

eller upprepas ofta och kan vara kraftiga eller minimala. Påfrestningarna gör vissa 

individer sjuka medan andra som utsätts för ännu större påfrestningar fortsätter att vara 

friska. Det kan förklaras med att individer har olika motståndskraft, vilket beskrivs i teorin 
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KASAM (Antonovsky, 1991). Graden av KASAM kan mätas med frågeformuläret 

”Orientation to Life Questionnaire” som är Antonovskys ursprungliga version. KASAM 

kan även mätas med en omarbetad kortare version av frågeformuläret. Formulären 

undersöker de tre dimensionerna av KASAM där personen får svara genom att ringa in en 

siffra som överensstämmer mest med personens uppfattning. Höga poäng i skalan innebär 

att personen besitter en hög KASAM (Masanotti, Paolucci, Abbafati, Serratore & Caricato, 

2020). 

Personer med en hög grad av KASAM har bra förmåga att handskas med svårigheter och 

stress i livet. Begreppet begriplighet handlar om hur personer upplever inre och yttre 

stimuli som begripliga, sammanhängande och strukturerade, till skillnad från oförklarliga, 

slumpmässiga och kaotiska. Personer med en hög känsla av begriplighet kan möta 

svårigheter och känna att de är förklarliga. Hanterbarhet handlar om att ha resurser till sitt 

förfogande. Resurserna ska kunna hjälpa personen vid stimuli som inträffar. Det ska vara 

personer som går att lita på, exempelvis partner, vänner, familj, kollegor eller sin läkare. 

Vid en hög känsla av hanterbarhet känner personen inte sig som ett offer eller tycker att 

livet är orättvist när svårigheter inträffar. Det tredje begreppet, meningsfullhet, handlar om 

motivation och engagemang hos individer. Personer med låg känsla av meningsfullhet 

upplever att det inte finns någon mening med livet. Medan personer med hög känsla av 

meningsfullhet har områden i livet som är viktiga och har stor betydelse för dem 

(Antonovsky, 1991). Wilczek‐Rużyczka, Debska, Pasek och Zwierzchowskas (2019) 

studie visade att höga nivåer av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet hade 

kopplingar till lägre nivåer av arbetsrelaterad utbrändhet. Högt KASAM var en viktig 

resurs för att effektivt kunna hantera svåra och stressande situationer (Wilczek‐Rużyczka 

m.fl., 2019). 

Problemformulering  

Det har skett en ökning av sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Utbrändhet uppstår oftast efter en lång period av stress vilket kan leda till skadliga effekter 

på den fysiska och psykiska hälsan. Förmågan att hantera stress är beroende av ens 

hälsotillstånd och när stressen överskrids finns det en risk att drabbas av sjukdom. 

Utbrändhet är en riskfaktor för utvecklingen av utmattningssyndrom och kan ses som ett 

första stadie till sjukdomen. KASAM kan användas för att mäta individers förmåga att 

hantera stress och svårigheter. En hög grad av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kan göra individen mer motståndskraftig för påfrestningar vilket kan leda 

till en förbättrad förmåga att hantera svårigheter och stress.  

  

En av sjuksköterskans uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och preventivt. Prevention 

används för att förhindra att sjukdomar bryter ut genom att bland annat påverka individens 

livsstilsfaktorer, som är ett utav folkhälsomålen. Förutom att utbrändhet är ett problem för 

människan själv är det även kostsamt för samhället. Fysisk aktivitet är en enkel tillämpning 

som kan användas både som prevention och behandling vid utbrändhet. Utbrändhet är 

tillståndet som kan drabba alla människor oavsett sysselsättning. Således behöver 

sjuksköterskan identifiera riskfaktorer för att kunna sätta in preventiva åtgärder som fysisk 

aktivitet. Om inte preventiva åtgärder sätts in vid utbrändhet kan det leda till 

utmattningssyndrom som är en huvudsaklig anledning till sjukskrivningar. Därför finns det 

intresse för sjuksköterskor att få mer kunskap om effekter av fysisk aktivitet som 

prevention vid utbrändhet för att kunna förhindra ohälsa. 
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SYFTE  

Syftet var att beskriva effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet. 

 

METOD  

Design  

Avsikten med arbetet var att få en överblick kring det nuvarande kunskapsläget inom det 

valda ämnet. Därför valdes en litteraturöversikt som studiedesign. Enligt Friberg (2017) 

ger litteraturöversikter en sammanfattning av redan befintlig forskning. I 

litteraturöversikter definieras en specifik och begränsad problemformulering, som besvaras 

genom en sammanställning av olika vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). I en sådan 

metod används olika studiedesigner vilket ger arbetet en bra översikt på det nuvarande 

kunskapsläget (Segesten, 2017). En litteraturöversikt handlar inte enbart om att läsa de 

publicerade forskningsresultaten, utan även att ta del utav grunderna som 

forskningsresultaten är baserade på och ständigt vara kritisk till dem (Friberg, 2017).  

 

Urval  

Avgränsningar 

Funktioner för att begränsa sökningar finns i de flesta databaser, vilket är ett hjälpmedel 

för att kunna avgränsa olika områden. Avgränsningarna kan bland annat vara 

publikationstyp, språk och publiceringstidpunkt (Karlsson, 2017). Artiklarna som användes 

var vetenskapliga originalartiklar och hade genomgått peer review. Peer review innebär att 

artiklarna är kritiskt granskade av anonyma ämnesexperter. Granskningen är nödvändig för 

att artikeln ska kunna vara en vetenskaplig publikation (Henricson & Mårtensson, 2017). I 

enlighet med Kristensson (2014) avgränsades sökningarna till språk och tidsperiod. I alla 

databaser gjordes avgränsningarna till åren 2010–2020 och engelska. Sökningarna 

avgränsades till artiklar som var högst tio år gamla för att få aktuell information inom valt 

område. Språket avgränsades till det språk författarna behärskar, det vill säga engelska, för 

att därigenom minska risken för missförstånd. I databasen Cummulative Index to Nursing 

and Allied Health Litterature (CINAHL) gjordes även avgränsningarna peer review och 

research article. I PsycInfo avgränsades sökningarna till peer review.  

 

Inklusionskriterier  

Studier som innefattade litteraturöversiktens syfte ”att beskriva effekter av fysisk aktivitet 

som prevention vid utbrändhet” inkluderades i arbetet. Artiklar som handlade om 

utmattning, stress och fatigue inkluderades då termerna är besläktade med utbrändhet. Inga 

avgränsningar gjordes angående länder då arbetet skulle få ett brett resultat. Artiklar med 

vuxna över 18 år som studiedeltagare inkluderades. 

 

Exklusionskriterier 

Översiktsartiklar samt andra sekundärkällor exkluderades. Artiklar som inte uppfyllde 

kraven för att vara vetenskapliga exkluderades och studier som inte besvarade 

litteraturöversiktens syfte exkluderades. Artiklar som handlade om andra tillstånd än 

utbrändhet, utmattning, stress och fatigue exkluderades. Artiklar gjorda på personer under 

18 år exkluderades och även artiklar som handlade om elitidrottsrelaterad 

utbrändhet/utmattning exkluderades. 
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Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes under januari och februari år 2020. Databaserna som 

användes var PubMed, CINAHL och PsycInfo vid sökningen av artiklarna. Datainsamling 

innebär att söka efter relevanta källor. Det var nödvändigt att använda flera databaser 

eftersom databaserna innehåller olika information och artiklar. Det är väsentligt att välja 

rätt litteratur för att litteraturöversikten ska vara av bra kvalitet. Den största databasen inom 

medicin är PubMed som innehåller medicinska vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). 

CINAHL är en vårdvetenskaplig databas (Kristensson, 2014) som främst innehåller artiklar 

inom omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). PsycInfo är en databas med artiklar som 

handlar om psykologi och beteendevetenskap. I databaserna används indexord som är 

nyckelord artikeln tilldelas baserat på innehållet. I CINAHL benämns indexorden subject 

heading list och i PubMed kallas de för Medical Subject Heading (MeSH-termer). 

Indexorden underlättar sökningen då den blir mer specificerad. En fritextsökning kan även 

göras för att generera ett större antal artiklar. Sökorden kan sedan kombineras med 

Booleska sökoperatorer för att kombinera, exkludera samt söka efter närliggande begrepp. 

Sökoperatorerna som användes i Pubmed, CINAHL och PsycInfo är AND, OR och NOT 

(Kristensson, 2014).   

Till att börja med gjordes en preliminär sökning i november 2019 i databaserna PubMed 

och CINAHL för att se om det fanns material inom det valda området. MeSH-termerna 

som användes var “exercise” och “burnout, psychological”. Vid datainsamlingen användes 

sökorden exercise, physical activity, exercise therapy, burnout, burnout psychological, 

prevention and control och disease prevention i PubMed. I CINAHL användes sökorden 

physical activity, exercise, group exercise och burnout samt i PsycInfo användes sökorden 

physical activity, exercise och burnout (se tabell 1). När sökningarna gjordes bedömdes 

titlarnas relevans utifrån valt område. Därefter lästes abstrakten på de artiklar som ansågs 

vara relevanta. Ifall abstrakten svarade på syftet lästes de sedan i fulltext. 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL och PsycInfo 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

27/1-

2020 

(MH Physical Activity OR MH 

Exercise+ OR MH Group 

Exercise) AND (burnout)  

33 19 8 4 

PubMed 

27/1-

2020 

(burnout, psychological[MeSH 

Terms] OR 

burnout[Title/Abstract]) AND 

(exercise therapy[MeSH Terms] 

OR Exercise 

Therapy[Title/Abstract] OR 

physical activity[Title/Abstract] 

OR exercise[Title/Abstract] OR 

exercise[MeSH Terms])  

223 15 2 1 

PubMed 

28/1-

2020 

(exercise"[MeSH Terms] OR 

physical activity OR exercise 

therapy[MeSH Terms] OR 

exercise[Title/Abstract]) AND 

49 4 1 1 
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(burnout[Title/Abstract] OR 

burnout, psychological[MeSH 

Terms]) AND (prevention and 

control[MeSH Subheading] OR 

disease prevention)  

PsycInfo 

28/1-

2020 

(physical activity OR exercise) 

AND (burnout) 

266 15 4 4 

PubMed 

5/2-2020 

 

(exercise[Title/Abstract] OR 

physical activity[Title/Abstract] 

OR exercise 

therapy[Title/Abstract]) AND 

(burnout[MeSH Major Topic])  

83 21 5 4 

*Manuell sökning  - - 5 5 

TOTALT 654 74 25 19 

 

*Manuell sökning 

Manuell sökning innebär att söka igenom litteratur- och referenslistor från tidigare studier 

för att finna källor (Karlsson, 2017). Genom den manuella sökningen framkom följande 

artiklar: Gerber, Lindwall, Lindegård, Börjesson & Jonsdottir (2013c), von Haaren, 

Ottenbacher, Muenz, Neumann, Boes & Ebner-Priemer (2016), de Vries, van Hooff, 

Geurts & Kompier (2016), Gerber, Brand, Elliot, Holsboer-Trachsler, Pühse & Beck 

(2013a) samt Bretland & Thorsteinsson (2015). 

 

Kvalitetsgranskning  

Efter datainsamlingen behöver litteraturen kritiskt granskas. Granskningen är till för att 

bedöma artiklarnas kvalitet, trovärdighet och för att upptäcka eventuella bias. För att 

artikeln ska kunna ingå i litteraturöversiktens resultat behöver kvaliteten vara hög. 

Granskningsmallar används för att göra en bra systematisk granskning. Där bedöms vilka 

artiklar som är av tillräcklig god kvalitet och kan ingå i resultatet (Kristensson, 

2014). Kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes enligt Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, (se bilaga A). Bedömningsunderlaget är 

modifierat utifrån tidigare arbeten av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).  

 

Enligt bedömningsunderlaget ingick det bland annat att ta reda på artikelns metod, 

deltagare, bortfall, syfte och resultat. Artiklarna lästes av både författarna i fulltext för att 

ta reda på kvalitet och diskuterades sedan tillsammans. Artiklarna klassificerades sedan 

utifrån en skala där I är hög kvalitet, II är medel kvalitet och III är låg kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen gjordes på 20 artiklar. Utav dessa var åtta av hög kvalitet, elva av 

medel kvalitet och en av låg kvalitet. Artiklarna som bedömdes som hög kvalitet hade ett 

väl uttryckt syfte, en tydlig metod och välbeskriven datainsamling. De med medel kvalitet 

hade ett tydligt syfte, men en mindre tydlig metod och färre deltagare. Artikeln med låg 

kvalitet var en liten studie med få deltagare och hade en otillräcklig beskriven metod. Efter 
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kvalitetsgranskningen valdes artiklar med låg kvalitet bort. Det var 19 artiklar som 

inkluderades i resultatet. Artiklarna sammanställdes i en matris (se bilaga B).  

 

Dataanalys  

De valda vetenskapliga artiklarna analyserades med inspiration av Kristenssons (2014) 

integrerade analys. En integrerad analys är ett sätt att sammanställa resultatet. Först sker en 

genomläsning av alla artiklar som ska vara med för att hitta övergripande likheter eller 

skillnader. Därefter identifieras olika kategorier som sammanfattar resultaten från 

artiklarna med likheter. I det sista steget sammanställs resultaten under kategorierna. 

Kategorierna kan sedan utvecklas till subkategorier, som sedan används som underrubriker 

vid redovisningen av resultatet (Kristensson, 2014). Utifrån den integrerade analysen 

gjordes dataanalysen i tre steg: 

 

Steg 1: Artiklarna lästes igenom översiktligt och delades upp i högar efter funna 

övergripande likheter gällande resultatet.  

 

Steg 2: Artiklarna med likheter lästes noga igenom av båda författarna och resultatet 

markerades med färgpennor. Författarna diskuterade sedan påträffat resultat och 

skapade kategorier. 

 

Steg 3: Resultatet sammanställdes som åtta kategorier i form av underrubriker.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska aspekter handlar bland annat om plagiering, förvanskning, stöld av data 

och fabricering av resultat. Förvanskning innebär att förvrida eller förfalska forskning. Det 

kan ske genom att selektivt använda artiklar som innehåller önskat resultat. Värderingar 

och normer som kan påverka forskningen bör även tas hänsyn till. Andra avvikelser från 

forskningsetik är att forskaren ger en missvisande eller felaktig syn av forskningsläget eller 

överdriver resultaten (Helgesson, 2015).  

Då litteraturöversikten gjordes på befintliga forskningsstudier medförde det att arbetet inte 

behövde ta några deltagare i beaktande. De forskningsetiska aspekterna som fokuserades 

på var att inte plagiera, fabricera, förvanska, överdriva resultat eller ge en missvisande bild 

av forskningsläget inom valt område. Sophiahemmets Högskolas APA-mall användes för 

att referera till andra källor. Författarna har varit noggranna att inte skriva av och har 

därigenom inte plagierat. Varsamhet har tagits vid översättning av artiklar från engelska till 

svenska och lexikon användes för att inte gör en felaktig översättning. Vid läsningen av 

artiklarna säkerställdes att de hade god forskningsetik och var godkända av forskningsetisk 

kommitté. Enligt Kjellström (2017) finns forskningsetik för att skydda alla människors 

rättigheter och värde. Inom forskning ska alla människor bemötas med respekt, både de 

som deltar i studien eller väljer att inte medverka. Som student är det viktigt att respektera 

forskningsetiken för att värna om förtroendet för högskoleutbildning (Kjellström, 2017). 

 

Förförståelse  

Enligt Priebe och Landström (2017) har människan begränsade möjligheter att presentera 

den absoluta sanningen. Med förförståelse menas att författaren redan har kunskap inom ett 

område redan innan studien påbörjas. Det kan vara tidigare kunskap, erfarenheter och 

värderingar som kan påverka studien. Insikten om förförståelse kan stärka studiens 
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pålitlighet genom att författaren reflekterar över betydelsen av dennes tidigare kunskaper. 

Studenter ska reflektera över sin förförståelse för att se hur tidigare kunskaper kan påverka 

studien (Priebe & Landström, 2017).  

 

Författarna har båda intresse för fysisk aktivitet men ingen personlig koppling till 

utbrändhet. Författarna har grundläggande medicinsk kunskap och ena författaren har 

gymnasieexamen inom idrott och träning. Författarna är medvetna om den positiva syn 

som finns till fysisk aktivitet men har försökt att vara objektiva och inkluderat artiklar med 

både positiva och negativa aspekter.  

 

RESULTAT  

Den integrerade analysen baserades på 19 artiklar. Utifrån dataanalysen har åtta kategorier 

tagits fram som presenteras i from av underrubriker.  

 

Effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet 

Välbefinnande och livskvalitet 

I flera studier framkom det att välbefinnandet förbättrades vid fysisk aktivitet när olika 

slags träningsinterventioner genomfördes. De fysiska aktiviteter som ingicks var 

styrketräning, konditionsträning och yoga (Alexander, Rollins, Walker, Wong & Pennings, 

2015; Bretland & Thorsteinsson, 2015; Stier-Jarmer, Frisch, Oberhauser, Berberich & 

Schuh, 2016).  

Konditionsträning gav mer positiva effekter på välbefinnandet än styrketräning (Bretland 

& Thorsteinsson, 2015). Stier-Jarmer m.fl. (2016) noterade ett bättre välbefinnande och en 

förbättrad generell hälsa hos deltagarna som tränade, jämfört med kontrollgruppen som 

inte tränade. Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson och Ahlborg (2014) såg att deltagare 

som tränade utan en specifik anledning, tenderade att visa mindre symtom på psykisk 

ohälsa. Fysisk aktivitet som yoga kan också ha effekt mot utbrändhet samt även stärka 

egenvård. Yoga visade ge en ökad självkännedom, förbättrad egenvård och en ökad 

medvetenhet och sinnesnärvaro (Alexander m.fl., 2015).  

Paniora, Matsouka och Theodorakis (2017) fann ett samband mellan fysisk aktivitet och 

livskvalitet samt hälsa. Både högintensiv och lågintensiv träning ökade livskvaliteten. 

Träning behövdes för att deltagarna skulle känna sig hälsosamma, men även lågintensiv 

träning var tillräckligt (Paniora m.fl., 2017). Likaså beskriver Freitas, Carneseca, Paiva och 

Paiva (2014) en upplevelse av förbättrad livskvalitet efter att ha genomfört en 

träningsintervention då uppmärksamheten på den egna hälsan stärktes och också 

engagemang i fritidsaktiviteter ökade (Freitas m.fl., 2014). Även Dyrbye, Satele och 

Shanafelt (2017) framhåller att följsamhet till rekommendationer för fysisk aktivitet var 

associerat med högre livskvalitet och bättre mental hälsa hos personer som framförallt 

utövade aerob träning, styrketräning eller både och. Liknande resultat framkommer av 

Gerber m.fl. (2013b) då de som följde rekommendationer för fysisk aktivitet upplevde mer 

tillfredsställelse med livet och bättre humör och mental hälsa. 

Sömnkvalitet och smärta 

Sömnkvalitet förbättrades under tiden för träningsinterventionen. Dessutom kvarstod 

effekterna på sömnkvaliteten efter interventionen (de Vries, van Hoos, Geurts & Kompier, 

2017). Ett liknande resultat konstaterades även av de Vries, van Hooff, Geurts och 

Kompiers (2016). Aerob träning förbättrade sömnkvaliteten. Det påvisades inget samband 
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mellan fysisk aktivitet och sömnens längd hos deltagarna. Tolv veckor efter interventionen 

gjordes en uppföljning som visade en fortsatt förbättrad sömnkvalitet. Förbättringen av 

sömnkvaliteten var inte beroende av hur mycket deltagarna tränade efter interventionen (de 

Vries m.fl., 2016). Gerber m.fl. (2013b) visade genom att följa rekommendationer för 

fysisk aktivitet kunde en bättre sömnkvalitet och mindre sömnsvårigheter ses. Även von 

Haaren m.fl. (2016) såg att aerob träning förbättrade återhämtningen under natten. Efter en 

träningsintervention rapporterade majoriteten av deltagarna att deras kroppsliga smärta 

hade blivit förbättrad (Freitas m.fl., 2014). Även Stier-Jarmer m.fl. (2016) såg en minskad 

frekvens och intensitet av ryggsmärta i interventionsgruppen jämfört med deltagare som 

inte ingick i det förebyggande programmet mot utbrändhet. En annan studie visade att 

lättare fysisk aktivitet hade positiva effekter på fysisk smärta (Paniora m.fl., 2017). 

 

Mental motståndskraft 

Det rapporterades en förbättrad arbetsrelaterad hälsa, ökad arbetskapacitet och vilja att 

arbeta efter tre månaders träningsintervention (Freitas m.fl., 2014). Liknande resultat 

kunde ses i en annan studie där deltagarna i träningsgruppen hade högre arbetsförmåga än 

kontrollgruppen efter interventionen (de Vries m.fl., 2017). Gerber m.fl. (2013b) visade att 

personer som följde rekommendationerna för fysisk aktivitet hade väsentligt högre mental 

motståndskraft och kunde hantera motgångar bättre. Bretland och Thorsteinsson (2015) 

genomförde en intervention och jämförde tre olika grupper, en konditionsgrupp, 

styrketräningsgrupp och kontrollgrupp som inte utövade fysisk aktivitet. Styrketräning gav 

en betydligt bättre personlig prestation jämfört med konditionsgruppen och 

kontrollgruppen (Bretland & Thorsteinsson, 2015). Medan en studie av Gerber m.fl. 

(2013a) inte visade någon signifikant skillnad i den personliga prestationen. Även de Vries 

m.fl. (2016) och de Vries m.fl. (2017) såg inte att fysisk aktivitet förbättrade 

självförtroendet hos deltagarna, däremot kunde det ses en förbättring av den kognitiva 

funktionen. Deltagarna upplevde att de kognitiva testen var mindre krävande jämfört med 

kontrollgruppen som inte konditionstränade (de Vries m.fl., 2016). 

 

Stress 

En studie undersökte hur det autonoma nervsystemet blev påverkat av fysisk aktivitet och 

stress. Efter 20 veckors löpträning kunde det ses en lägre stressaktivitet i deltagarnas 

autonoma nervsystem under stress och kroppen kunde hantera stress bättre. Den aeroba 

träningen ledde till minskade fysiologiska svar på stressorer i deltagarnas liv och en ökad 

motståndskraft mot stress, jämfört med deltagarna som inte tränade (von Haaren m.fl., 

2016). Studien av Bretland och Thorsteinsson (2015) visade också att såväl 

konditionsträning som styrketräning minskade upplevd stress. Vid start av en annan studie 

hade alla deltagare samma stressnivå. Men under studiens gång upplevde 

interventionsgruppen signifikant mindre stress jämfört med kontrollgruppen. 

Stressnivåerna sjönk under de första tre månaderna och fortsatte vara stabila i minst tre 

månader till (Stier-Jarmer m.fl., 2016). 

 

Utbrändhet 

Flera studier med träningsinterventioner visade en koppling mellan fysisk aktivitet och 

utbrändhet (Bretland & Thorsteinsson, 2015; Gerber, m.fl., 2013a; Tsai m.fl., 2013). Efter 

fyra veckor med träning konstaterades det att deltagarnas utbrändhet var betydligt lägre 

jämfört med innan interventionen (Bretland & Thorsteinsson, 2015). Efter 12 veckor aeorb 

träning minskades deltagarnas symtom på utbrändhet och upplevda stress. Resultaten tyder 

på att träning har potential att minska symtomen på arbetsrelaterad utbrändhet och stress 

hos personer med från början höga utbrändhetsnivåer (Gerber m.fl., 2013a). I Tsais m.fl. 
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(2013) studie genomgick deltagarna ett träningsprogram där deltagarna fick bättre poäng 

gällande utbrändhet. Hos deltagarna som utförde högintensitetsträning sågs de största 

förbättringarna (Tsai m.fl., 2013).  

 

Flera studier fanns en koppling mellan följsamhet till träningsrekommendationer och 

utbrändhet (Dyrbye m.fl., 2017; Gerber m.fl., 2013b; Lindegård, Jonsdottir, Börjesson, 

Lindwall & Gerber, 2015). Deltagarna som följde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

hade lägre nivåer av utbrändhet. Detta kunde ses hos personer som följde de aeroba 

rekommendationerna, styrketräningsrekommendationerna och hos de som följde både och 

(Dyrbye m.fl., 2017). Även Lindegård m.fl. (2015) visade att deltagarna som hade lite eller 

mycket följsamhet till rekommendationerna för fysisk aktivitet minskade sina 

utbrändhetsnivåer signifikant, även vid 18 månaders uppföljning. Följsamhet till fysisk 

aktivitet ledde till större och mer ihållande förbättringar i utbrändhet och den mentala 

hälsan, jämfört med de som inte var följsamma (Lindegård m.fl., 2015). Likaså visade 

studien av Gerber m.fl. (2013b) att de som följde träningsrekommendationerna hade färre 

symtom på utbrändhet och upplevd stress.  

 

Fysisk aktivitet var kopplat med minskade utbrändhetssymtom och reducerad risk för 

utbrändhet (Gerber, Lindwall, Lindegård, Börjesson & Jonsdottir, 2013c; Hu, Chen & 

Chengs, 2016; Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson & Ahlborg, 2014). En annan studie 

visade att vid låg stress hade fysisk aktivitet ingen effekt på utbrändhet. Men vid en hög 

stressnivå hade fysisk aktivitet en effekt på utbrändhet. Dessutom förstärktes effekten om 

deltagarna hade en inre motivation för fysisk aktivitet (Isoard-Gautheur, Ginoux, Gerber & 

Sarrazin, 2019). Dock visade Freitas m.fl. (2014) ingen skillnad i dimensionerna för 

utbrändhet och arbetsrelaterade stress efter en träningsintervention. Tillika visade Paniora 

m.fl. (2017) att fysisk aktivitet inte hade effekt på deltagarnas utbrändhetsnivå. Även 

Mendelsohn m.fl. (2019) såg att enbart fysisk aktivitet inte förebyggde utbrändhet. Men i 

kombination med färre arbetstimmar och mer sömn, kunde utbrändhet förebyggas 

(Mendelsohn m.fl., 2019). 

 

Emotionell utmattning 

Det framkom i flera studier med olika träningsinterventioner att fysisk aktivitet kunde ge 

en minskad emotionell utmattning hos deltagarna (Alexander m.fl., 2015; Bretland & 

Thorsteinsson 2015; Gerber, m.fl., 2013a; Stier-Jarmer m.fl., 2016; de Vries m.fl., 2016; de 

Vries m.fl., 2017). Efter sex veckors löpträning hade deltagarna en minskad emotionell 

utmattning. Dessutom kunde det ses en fortsatt minskning av emotionell utmattning sex 

veckor efter studien (de Vries m.fl., 2017). I en annan studie visade det sig att både 

konditionsträning och styrketräning hade signifikant positiva effekter på emotionell 

utmattning jämfört med ingen träning (Bretland & Thorsteinsson, 2015). Gerber m.fl. 

(2013a) visade att aerob träning minskade deltagarnas känslor av emotionell utmattning. 

Likaså visade de Vries m.fl. (2016) studie att träningsgruppen hade minskat sin 

emotionella utmattning jämfört med gruppen som inte tränade. Minskningen fortsatte även 

efter interventionens slut till uppföljningen 12 veckor efter (de Vries m.fl., 2016). I en 

annan studie gjordes en uppföljning efter sex månader från avslutad träningsintervention 

där interventionsgruppen hade fortsatt minskad emotionell utmattning (Stier-Jarmer m.fl., 

2016). Även åtta veckor med yoga minskade den emotionella utmattningen (Alexander 

m.fl., 2015). Genom att följa rekommendationerna för fysisk aktivitet sågs lägre nivåer av 

emotionell utmattning. Detta kunde ses hos personer som följde de aeroba 

rekommendationerna, styrketräningsrekommendationerna och hos de som följde båda 
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(Dyrbye m.fl., 2017). En studie av Janurek, Abdel Hadi, Mojzisch och Häusser (2018) såg 

att deltagarna som utövade fysisk aktivitet hade mindre emotionell utmattning.  

 

Fatigue och återhämtning 

Flera studier visade en koppling mellan fysisk aktivitet och fatigue (Freitas m.fl., 2014; 

Gerber m.fl., 2013b; Isoard-Gautheur m.fl., 2019; de Vries m.fl., 2016; de Vries m.fl., 

2017). Träningsgruppen hade mindre fatigue och mindre behov av återhämtning jämfört 

med kontrollgruppen som inte utövade fysisk aktivitet. En fortsatt minskning av fatigue 

framkom vid uppföljning. Denna minskning var inte beroende av hur mycket deltagarna 

tränade efter interventionen (de Vries m.fl., 2016; de Vries m.fl., 2017). Liknande resultat 

sågs i en annan studie där deltagarna rapporterade mindre fatigue efter en 

träningsintervention (Freitas m.fl., 2014). Gerber m.fl. (2013b) visade att deltagare som 

följde rekommendationerna för måttlig till kraftig fysisk aktivitet hade lägre nivåer av 

fatigue och stress. Isoard-Gautheur m.fl. (2019) såg att fatigue var vanligare bland de som 

tränade lite jämfört med de som tränade mycket. 

  

Mentala symtom  

I flera studier framkom det att fysisk aktivitet gav positiva effekter på mentala symtom 

(Bretland & Thorsteinsson, 2015; Freitas m.fl., 2014; Gerber m.fl., 2013a; Gerber m.fl., 

2013b; Gerber m.fl., 2013c; Lindegård m.fl., 2015; Lindwall m.fl., 2014; Panioras m.fl., 

2017). Genom fysisk aktivitet var det färre deltagare som upplevde ångest. Angående 

depression sågs en minskning men skillnaden nådde inte statistisk signifikans (Freitas 

m.fl., 2014). Lindwall m.fl. (2014) fann en koppling mellan fysisk aktivitet och minskade 

depressiva symtom och ångest. I Panioras m.fl. (2017) studie förbättrades den mentala 

hälsan genom att minska känslan av depression och förtvivlan både genom intensiv och 

lågintensiv träning. Deltagare i en studie av Gerber m.fl. (2013c) som hade hög 

konditionsnivå visade minskade depressiva symtom jämfört med deltagare med låg 

konditionsnivå. Vidare visade även Gerber m.fl. (2013a) att konditionsträning minskade 

depressiva symtom och depersonalisation. Bretland och Thorsteinsson (2015) påvisade att 

konditionsträning hade bäst effekt på depressiva symtom, jämfört med styrketräning och 

ingen träning. Gerber m.fl. (2013b) kunde se att personer som följde rekommendationerna 

för måttlig till kraftig fysisk aktivitet hade färre depressiva symtom. En liknande studie 

visade att deltagarna som följde rekommendationerna för fysisk aktivitet antingen lite eller 

mycket, upplevde lägre nivåer av depressiva symtom. Men vid ångest kunde ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna konstateras (Lindegård m.fl., 2015). Efter att ha 

utövat yoga sågs signifikanta minskningar av depersonalisation (Alexander m.fl., 2015). 

Dyrbye m.fl. (2017) såg en minskning av depersonalisation vid aerob träning. Men det sågs 

inget samband hos deltagarna som följde rekommendationerna för styrketräning eller både 

aerob och styrketräning gällande depersonalisation (Dyrbye m.fl., 2017). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva effekter av fysisk aktivitet som 

prevention vid utbrändhet. Majoriteten av de inkluderade studierna visade att fysisk 

aktivitet hade någon form av effekt på utbrändhet. Studierna av Paniora m.fl. (2017) och 

Freitas m.fl. (2014) visade ingen effekt på utbrändhet, men såg istället förbättringar på 

andra faktorer som exempelvis minskade mentala symtom och en förbättrad motståndskraft 

och livskvalitet. Genom fysisk aktivitet sågs effekter främst på livskvalitet, välbefinnande, 
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mental motståndskraft, utbrändhet, emotionell utmattning, fatigue och mentala symtom. 

Dessa huvudfynd är symtom, riskfaktorer eller komponenter av utbrändhet.  

 

Med fysisk aktivitet ökade livskvalitet och välbefinnande. Warburton, Nicol och Bredins 

(2006) resultat styrker denna koppling, där fysisk aktivitet var förknippat med förbättrat 

välbefinnande genom att minska stress, ångest och depression. Vårt resultat stöds även av 

Kekäläinen, Kokko, Sipilä och Walkers (2018) studie som visade att livskvaliteten 

förbättrades genom en styrketräningsintervention. Styrketräningen visade sig även vara 

fördelaktig för deltagarnas KASAM. Både KASAM och livskvalitet är viktiga 

hälsofrämjande resurser som kan kopplas till allmänt välbefinnande (Kekäläinen m.fl., 

2018). Även statens folkhälsoinstitut (2011) menade att kroppen behöver en viss mängd 

fysisk aktivitet för att upprätthålla god hälsa och välbefinnande. Att förbättra sin 

livskvalitet och välbefinnande kan kännas stort, men genom att istället använda KASAM:s 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, kan göra det lättare. Både 

KASAM och fysisk aktivitet skulle alltså kunna bidra till en förbättrad livskvalitet och 

välbefinnande. 

 

Som det framkom i kategorin mental motståndskraft konstaterade flera studier att fysisk 

aktivitet ledde till en ökad arbetsförmåga och en vilja att arbeta. Vidare visades även att 

träning gav en bättre personlig prestation. Mental motståndskraft och förbättrad kognitiv 

funktion sågs likaså i studien av de Bruin, Formsma, Frijstein och Bögels (2017) där 

träning bidrog till ökad motivation och mer energi. Vidare konstaterade Eskilsson, Slunga 

Järvholm, Malmberg Gavelin, Stigsdotter Neely och Boraxbekk (2017) att minnes- och 

koncentrationssvårigheter är ett symtom på utbrändhet. Genom deras studie som innehöll 

aerob träning med måttlig till kraftig intensitet förbättrades det episodiska minnet 

(Eskilsson m.fl., 2017).  

 

I flera studier framkom det att fysisk aktivitet hade en positiv effekt på utbrändhet. Det 

kunde ses i till exempel Bretland och Thorsteinssons (2015) studie, där deltagarnas 

utbrändhetssymtom minskade. Detta resultat stärks med de Bruins m.fl. (2017) studie där 

fysisk aktivitet hade en positiv effekt på utbrändhet, där effekten dessutom blev starkare 

upp till sex månader efter träningens början. En annan studie visade att individer som 

tränade ofta hade ett högt KASAM (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000). Alltså skulle både 

träning och ett högt KASAM kunna förhindra utbrändhet. Men samtidigt kunde Freitas 

m.fl. (2014) och Mendelsohn m.fl. (2019) i sina studier inte se någon enskild koppling 

mellan fysisk aktivitet och utbrändhet. En anledning till Freitas m.fl. (2015) resultat kan 

bero på att många av deltagarna hade lågt socialt stöd vilket gjorde att träningen kanske 

inte förbättrade deras utbrändhet. Det kan ses som att ha ett lågt KASAM då komponenten 

hanterbarhet innebär att ha personer i sin närvaro som stöd (Antonovsky, 1991). Resultatet 

i denna litteraturöversikt visade även att stress kunde minskas med hjälp av fysisk aktivitet. 

Genom träning kunde kroppen hantera stress bättre och den upplevda stressen minskade. 

Antonovsky (1991) menar att individer kan uppleva stressorer olika på grund av deras grad 

av KASAM. Personer som har en hög KASAM bedömer stressorer mer positiva eller 

ofarligare jämfört med personer med låg KASAM. När personer med en hög KASAM 

möter stressorer upplever de en känsla av handlande och blir fokuserade. De kan även 

känna att problemen är begripliga och copingmekanismer aktiveras. Medan personer med 

låg KASAM blir mer paralyserade av stressorer och omedvetna försvarsmekanismer 

aktiveras (Antonovsky, 1991). Enligt Wilczek‐Rużyczka m.fl. (2019) var KASAM en 

viktig resurs för att effektivt hantera svåra situationer som var förknippade med 

arbetsbelastning. I studien hade individer med höga nivåer av hanterbarhet, begriplighet 
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och meningsfullhet lägre nivåer av mental arbetsbelastning och utbrändhet. Att känna en 

hanterbarhet och meningsfullhet främjade välbefinnandet, minskade den emotionella 

utmattningen och depersonalisationen (Wilczek‐Rużyczka m.fl., 2019). Enligt Wilczek‐

Rużyczka m.fl. (2019) kan högt KASAM vara viktigt för att förhindra eller hantera 

utbrändhet. Således visar detta att både fysisk aktivitet och ett högt KASAM kan potentiellt 

bidra till minskad stress och utbrändhet. Gerber m.fl. (2014) menar att regelbunden fysisk 

aktivitet är en motståndskraft för stress och ger en lägre stressnivå. Fysisk aktivitet kan 

alltså bidra till att stress hanteras bättre och ett högt KASAM kan få personen att känna att 

problemen är begripliga och att stressen kan hanteras. Vid utbrändhet finns en 

stressintolerans som även kan ses vid lågt KASAM. Det innebär att det kan finnas en 

koppling mellan KASAM och utbrändhet. Högt KASAM kan i så fall vara ett viktigt 

verktyg för att inte drabbas av utbrändhet.  

 

I kategorien emotionell utmattning framkom flera förbättringar av fysisk aktivitet som 

prevention. Janurek m.fl. (2018) såg att deltagarna som utövade fysisk aktivitet hade 

mindre emotionell utmattning. Adriaenssens m.fl. (2015) uppmärksammade att personer 

med emotionell utmattning inte upplever någon glädje eller har något emotionellt intresse. 

Detta kan kopplas till att ha en låg känsla av meningsfullhet. Antonovsky (1991) menar att 

personer med låg känsla av meningsfullhet har bristande engagemang och upplever att det 

inte finns någon mening med livet. Det framkom även i vårt resultat att fatigue kunde 

förbättras med fysisk aktivitet. Isoard-Gautheur m.fl. (2019) påvisade att fatigue var 

vanligare bland personer som tränade lite jämfört med personer som tränade mycket. 

Enligt Norlund m.fl. (2010) är fatigue ett symtom på utbrändhet. Vid symtomens början är 

personen i behov av primär prevention. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2008) 

innebär det att förhindra en början av ohälsa. Som det framkom i vårt resultat hade fysisk 

aktivitet effekter på funna kategorier och kan verka preventivt vid utbrändhet.  

I kategorin mentala symtom framkom det att fysisk aktivitet kan vara positivt på flera sätt 

för att förbättra olika mentala symtom. Resultatet stärks av Stanton och Reaburn (2014) 

som påvisade att aerob träning gav en effekt på att minska depressiva symtom. I en studie 

av Rice m.fl. (2016) undersöktes elitidrottares psykiska hälsa där det framkom flera 

negativa effekter av elitidrott. Det visade att denna grupp med människor som tränade på 

elitnivå var sårbara för en rad psykiska hälsoproblem. De rapporterade en dålig psykisk 

hälsa där bland annat depression, ångest, fatigue, stress och utbrändhet kunde ses (Rice 

m.fl., 2016). Även som nämnts i bakgrunden kan fysisk aktivitet ha negativa effekter. 

Malm m.fl. (2019) menar att en stor mängd träning kan leda till bland annat psykisk ohälsa 

och risk för misslyckande. Att resultaten skiljer sig åt är intressant eftersom effekterna av 

träning visade sig var helt olika. Skillnaden kan bero på elitidrottares intensiva träning och 

ständiga prestationskrav. Dessa blandade resultat tyder på att träningens intensitet, mängd 

och ändamål är avgörande för att positiva effekter ska uppnås. Samtidigt visar majoriteten 

av vårt resultat att fysisk aktivitet verkar förebyggande mot symtomen på utbrändhet. 

Innan det sker en progression av utbrändhet kan fysisk aktivitet dämpa symtomen och 

alltså vara preventivt. Det kan ses som en sekundär prevention som enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2008) innebär att förhindra en progression av ett tillstånd.  

Enligt Malm m.fl. (2019) har fysisk aktivitet positiva effekter när det kommer till att 

förebygga sjukdomar. Sjuksköterskan har som ansvar att arbeta preventivt, det vill säga 

förebygga sjukdomar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Därför kan sjuksköterskan 

använda sig av fysisk aktivitet. Toker och Biron (2012) konstaterar att en riskfaktor för 

utbrändhet är fysisk inaktivitet, och Ahola m.fl. (2012) menar att även ett stillasittande 
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livsstil är en riskfaktor. Genom att sjuksköterskan observerar patientens riskfaktorer kan 

preventiva åtgärder sättas in av sjuksköterskan. Däremot visade några artiklar ingen effekt 

av fysisk aktivitet i samband med utbrändhet. Det kan bero på att deltagarna inte fick välja 

vad för typ av träning de skulle utöva. Alla människor har inte samma motivation till all 

typ av träning och all form av träning passar inte alla. Enligt Antonovsky (1991) är det av 

stor vikt att vara delaktig i livets processer för att känna en meningsfullhet. Vidare menar 

Antonovsky (1991) att komponenten meningsfullhet även innebär att vara motiverad och 

engagerad. Om studiedeltagarna istället hade fått vara delaktiga i beslutet att välja vilken 

typ av fysisk aktivitet kanske det skulle lett till en högre motivation till träningen och ett 

förändrat studieresultat.  

 

Sjukvårdspersonal och universitetsstudenter är två riskgrupper för utbrändhet på grund av 

stressrelaterade krav (Li m.fl., 2018; Rothenberger, 2017). Ett fynd som upptäckts bland de 

inkluderade artiklarna i resultatet är att majoriteten har vårdpersonal eller studenter som 

undersökningsgrupper. Det kan bero på att dessa grupper är riskgrupper för utbrändhet. 

Enligt Bianchi m.fl. (2015) är utbrändhet främst förknippat med arbetsrelaterade 

situationer. Detta kunde även ses i de inkluderade artiklarna där undersökningsgrupperna 

var anställda på olika företag. Resultatet i studierna kanske hade sett annorlunda ut om 

undersökningsgrupperna var personer med exempelvis arbetslöshet eller led av sjukdomar, 

som cancer.  

 

Metoddiskussion  

Enligt Kristensson (2014) finns det flera fördelar med en litteraturöversikt då flera 

forskningsresultat kan sammanställas och det blir en fördjupning inom ett visst område. 

Med en litteraturöversikt kan även nya aspekter som inte tidigare undersökts identifieras så 

att nya forskningsfrågor kan utvecklas. Eftersom detta arbete var en icke-systematisk 

litteraturöversikt fanns det vissa begränsningar. En icke-systematisk litteraturöversikt 

uppfyller inte alla krav som finns på systematiska översikter. Den icke-systematiska 

litteraturöversikten är en sekundärkälla medan en systematisk översikt oftast har stort 

vetenskapligt värde, kvalitet och tillförlitlighet. En systematisk litteraturöversikt har som 

mål att söka efter all befintlig vetenskaplig litteratur, medan samma krav inte finns i en 

icke-systematisk litteraturöversikt (Kristensson, 2014). Då denna litteraturöversikt var 

begränsad till ett visst antal artiklar blev inte resultatet lika omfattande jämfört med vad det 

kunnat bli med en systematisk litteraturöversikt. Med valt syfte och sökstrategi har endast 

kvantitativa studier hittats. Hade syftet varit att undersöka erfarenheter och upplevelser 

kring fysisk aktivitet vid utbrändhet med andra sökord, skulle resultatet troligtvis bestått av 

mer kvalitativa studier. Resultatet skulle då kunnat sett annorlunda ut.  

De aktuella sökorden framkom genom att författarna prövade sig fram för att få relevanta 

träffar som svarade på syftet. Enligt Friberg (2017) ökar det tillförlitligheten att ta hjälp av 

en bibliotekarie, vilket författarna gjorde. Databaserna som användes var PubMed, 

CINAHL och PsychInfo. Genom att sökningarna gjordes i flera databaser stärktes 

litteraturöversiktens validitet då chansen för att hitta relevanta artiklar ökade. Dessutom 

genom att använda olika databaser ökade möjligheten att fånga in alla artiklar, vilket 

stärkte resultatets sensitivitet (Henricson, 2017). Några artiklar återkom under flera 

sökordskombinationer och artiklarna kunde ses i flera databaser. Detta menar Henricson 

(2017) stärker trovärdigheten i resultatet. Vidare använde författarna sig av fritextsökning, 

vilket enligt Henricson (2017) ökar specificiteten. Sökningar gjordes även i referenslistor, 

vilket är en manuell sökning. Att manuellt söka efter studier kan vara till en fördel då 
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databaserna eventuellt inte innehåller all information (Henricson, 2017). Under sökningens 

gång granskades artiklarnas titlar för att se om de var relevanta. Detta kan ha lett till en 

omedveten exklusion då vissa artiklar kan ha förbisetts. Det kan ha påverkat resultatets 

tillförlitlighet negativt. 

Tillförlitlighet innebär att det presenterade resultatet besitter en sanningshalt. Resultatet 

ska vara grundat på insamlat material och inte på irreala tolkningar eller förutfattade 

meningar (Kristensson, 2014). Enligt Kristensson (2014) kan tillförlitligheten öka om flera 

personer analyserar och tolkar materialet för att därmed inte riskera att resultatet påverkas 

av en persons förförståelse. Författarna till denna litteraturöversikt har tillsammans 

analyserat, tolkat, kvalitetsgranskat och skrivit resultatet, vilket kan ha stärkt 

tillförlitligheten. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att det är av stor vikt att 

kvalitetsgranska med en utprovad granskningsmall utifrån vald design. Författarna använde 

sig av Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag. Båda författarna 

kvalitetsgranskade alla artiklarna och jämförde sedan granskningar, vilket stärker 

reliabiliteten enligt Henricson (2017). I enlighet med Kristensson (2014) exkluderades 

artiklar med låg kvalitet. I och med att båda författarna läste igenom alla artiklar i 

dataanalysen kan det ha varit positivt för resultatets trovärdighet. Vid resultatredovisningen 

har författarna tagit hänsyn till de olika studiedesignerna. Enligt Kristensson (2014) kan 

tvärsnittsstudier inte studera kausaliteten. Författarna har varit tydliga med att redovisa 

tvärsnittsstudiers resultat som ett samband för att inte fabricera ett felaktigt resultat. Men å 

andra sidan innefattade resultatet en stor andel randomiserade kontrollerade studier vilka 

enligt Kristensson (2014) är en studiedesign som kan studera kausalitet och effekter med 

störst tillförlitlighet. Ett fynd vid genomläsning av artiklarna var att många studier använt 

sig av liknande datainsamling och mätinstrument. Många av studierna använde sig av det 

internationella formuläret MBI som mäter utbrändhet med hög validitet. Enligt Henricson 

(2017) kan det vara av fördel att artiklarna har använt sig av liknande mätinstrument då det 

underlättar jämförelse mellan artiklarnas resultat. 

 

Enligt Priebe och Landström (2017) kan insikt om förförståelse stärka studiens pålitlighet 

genom att författarna reflekterar över sina tidigare kunskaper för att se eventuell påverkan 

på resultatet. I denna litteraturöversikt har författarnas förförståelse inkluderats och 

kontinuerligt begrundats för att undvika en påverkan på resultatet. Författarna har försökt 

vara objektiva vid val av artiklar genom att även inkludera artiklar som inte påvisade 

positiva effekter genom fysisk aktivitet. Den positiva förförståelsen till fysisk aktivitet 

grundar sig delvis i att författarna själva känt en förbättring av hälsan genom att träna. Vårt 

resultat visade dock att fysisk aktivitet påverkade fler aspekter än vad som förmodades. 

Fynden är intressanta att fysisk aktivitet även kan påverka vitala aspekter som livskvalitet 

och inte enbart påverka symtom som utmattning och fatigue. Ett fynd vid analysen av 

resultatet var att funna kategorier även nämns i litteraturöversiktens bakgrund. Det kan 

bero på att artiklarna använde sig av diagnostiska mätinstrument som även nämns i 

bakgrunden samt att några funna kategorier är symtom eller riskfaktorer för 

utbrändhet. Eftersom författarna hade en objektiv syn vid datainsamling och dataanalys bör 

inte det ha påverkat resultatet. 

Författarna har observerat att några inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt är av 

samma forskargrupp vilket kan ha varit en svaghet. Detta tyder dock på ett smalt 

forskningsområde och en liten andel forskare inom området. Författarna tror inte att detta 

har påverkat resultatet märkbart eftersom studierna har haft olika synvinklar med olika 

designer, syften och urval. Reliabiliteten betraktas därför ändå vara tillräcklig i denna 

litteraturöversikt. Ett problem med att studera fysisk aktivitet är att många studier har ett 
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selekterat urval, vilket kan påverka studiernas resultat. Vidare är det svårt att veta hur 

sanningsenliga deltagarna är vid besvarande av skalor och frågeformulär om fysisk 

aktivitet. Det kan även vara svårt att fullständigt veta vilken följsamhet deltagarna har till 

fysisk aktivitet om deltagarna bedriver träningen själva. Dessa faktorer kan ha påverkat 

resultatets reliabilitet. Däremot kan studier med välkontrollerade träningsinterventioner 

och mätinstrument ha en hög reliabilitet.  

Majoriteten av inkluderade artiklar var gjorda i Europa, men även artiklar från andra 

världsdelar framkom i resultatet. För att resultatet ska vara överförbart behövs enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) en trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet samt att 

resultatet är välbeskrivet. Trovärdighet innebär bland annat att författarna känner till 

forskningsområdet. Pålitligheten kan uppvisas genom en beskriven förförståelse, medan 

bekräftelsebarhet innebär att vara objektiv (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna 

anser att denna litteraturöversikt har fokuserat på dessa aspekter och att resultatet då har en 

överförbarhet och generaliserbarhet. Eftersom studiedeltagarna var vuxna över 18 år borde 

resultatet kunna generaliseras på vuxna människor. Resultatet borde kunna överföras till 

vuxna människor både med, utan eller med risk för utbrändhet eftersom de inkluderade 

studiernas deltagare hade olika nivåer av utbrändhet. Såväl är fysisk aktivitet tillgängligt 

för de flesta människor i världen och författarna ser då inget problem med överförbarhet. 

Slutsats   

Fysisk aktivitet hade effekt på flera områden vid utbrändhet. Huvudfynden var effekter på 

livskvalitet, välbefinnande, mental motståndskraft, utbrändhet, emotionell utmattning, 

fatigue och mentala symtom. Sjuksköterskan behöver kunskap om prevention och 

förebyggande åtgärder. Genom att förstå vilka effekter fysisk aktivitet har på utbrändhet 

kan sjuksköterskan stötta patienten innan insjuknandet av utmattningssyndrom. I denna 

litteraturöversikt kunde effekter av fysisk aktivitet ses på funna kategorier. Fysisk aktivitet 

hade positiva effekter på utbrändhet och kan därigenom sannolikt förebygga 

utmattningssyndrom. 

 

Fortsatta studier 

Den här litteraturöversikten har bidragit till det nuvarande smala forskningsområdet. Det 

krävs ytterligare forskning kring hur effekterna av fysisk aktivitet bidrar preventivt, samt 

mer forskning om utbrändhet. Hur mycket är hälsosamt att träna? Vilken typ av träning är 

bäst som prevention? Forskningen som finns är i stor del på riskgruppen hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det skulle vara till nytta med mer forskning om hur utbrändhet drabbar 

människor i allmänhet, till exempel ekonomiskt utsatta, arbetslösa och personer som är 

drabbade av sjukdomar. Diagnosen utmattningssyndrom finns endast i Sverige medan 

andra länder använder tillståndet utbrändhet. Bör internationella diagnostiska kriterier för 

utmattningssyndrom utformas för att diagnosen ska kunna användas internationellt? 

Forskningen som finns idag om fysisk aktivitets effekt på utbrändhet är främst kvantitativ. 

För att närmare belysa individens upplevelse av fysisk aktivitet vid utbrändhet behövs mer 

kvalitativ forskning.   

 

Klinisk tillämpbarhet och hållbar utveckling  

Genom denna litteraturöversikt ökar medvetenheten om effekterna av fysisk aktivitet som 

preventiv åtgärd vid utbrändhet. Sjuksköterskan behöver kunskap om hur fysisk aktivitet 

förebygger utbrändhet för att minimera risken för insjuknande av utmattningssyndrom. 

Anåker och Elf (2014) menar att om sjuksköterskan har sjukdomsförebyggande kunskaper 

leder det till ett särskilt ansvar att bidra till hållbar utveckling. Utbrändhet är kostsamt för 
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samhället och hälsovården. Till följd av att förebygga sjukdomen kan sjukskrivningar 

minska och därmed även kostnaderna. I längden bidrar det till en hållbar utveckling genom 

mindre samhällskostnader och en bättre hälsa. Förhindrandet av utbrändhet kan dessutom 

motverka lidande för patienten. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 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 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen 

är otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

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 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alexander G. K., 

Rollins K., Walker 

D., & Wong L. 

2015 

USA  

Yoga for Self-Care 

and Burnout 

Prevention Among 

Nurses 

Att undersöka 

effekten av yoga för 

att förbättra egenvård 

och minska 

utbrändhet bland 

sjuksköterskor 

Design: RCT  

Urval: 

Sjuksköterskor, ingen 

tidigare erfarenhet av 

yoga, villiga att 

genomföra åtta veckor 

med yogaövningar 

Datainsamling: 

Online frågeformulär  

Analys: SPSS version 

20 

 

40 

(-) 

Yoga deltagarna rapporterade lägre 

nivåer av emotionell utmattning, 

depersonalisering och högre egenvård 

efter åtta veckors yogaintervention 

jämfört med kontrollgruppen 

 

RCT 

II 

Bretland R. J., & 

Thorsteinsson E. B. 

2015 

Australien 

Reducing workplace 

burnout: the relative 

benefits of 

cardiovascular and 

resistance exercise 

 

Att jämföra 

konditionsträning 

med styrketräning för 

att bedöma effekten 

mot välbefinnande, 

upplevd stress och 

utbrändhet 

Design: RCT 

Urval: Över 18 år, 

arbeta minst 20 

timmar/vecka, ingen 

regelbunden fysisk 

aktivitet 

Datainsamling: SEES, 

PSS, MBI 

Analys: SPSS version 

21, ANCOVA  

 

49 

(-) Kardiovaskulär träning ökade 

välbefinnandet och minskade 

psykologiska besvär, upplevd stress och 

utbrändhet. Styrketräning förbättrade 

välbefinnandet och personlig prestation 

samt det minskade upplevd stress 

jämfört med kontrollgrupp 

 

RCT 

I 
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Matris över inkluderade artiklar  

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 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dyrbye L. N., Satele 

D., & Shanafelt T. 

D. 

2017 

USA 

Healthy Exercise 

Habits Are 

Associated With 

Lower Risk of 

Burnout and Higher 

Quality of Life 

Among U.S. Medical 

Students 

 

 

Att utforska förhållandet 

mellan utbrändhet, 

livskvalitet och följsamhet 

till 

träningsrekommendationerna 

hos medicinska studenter 

Design: 

Tvärsnittsstudie 

Urval: Medicinska 

studenter 

Datainsamling: MBI, 

Livskvalitetskala, 

frågeformulär om 

träning. 

Analys: SAS version 

10 

 

4402 

(-) 

Hos studenterna som följde 

rekommendationerna för fysisk 

aktivitet fanns lägre prevalens för 

utbrändhet och högre nivåer av 

livskvalitet 

P 

I 

Freitas, A. R., 

Carneseca E. C., 

Paiva C. E., & Paiva 

B. S. R. 

2014 

Brasilien  

 

Impact of a physical 

activity program on 

the anxiety, 

depression, 

occupational stress 

and burnout 

syndrome of nursing 

professionals 

Att bedöma effekterna av ett 

träningsprogram på 

arbetsplats på nivåer av 

ångest, depression, 

utbrändhet, arbetsbelastning 

och självuppfattning av hälsa 

och arbetsrelaterad 

livskvalitet hos ett vårdteam 

på en palliativ vårdenhet.  

Design: 

Kvasiexperimentell 

interventionsstudie 

Urval: Anställda på 

en palliativ vårdenhet 

som inte tog betald 

semester, var 

sjukskrivna eller 

avslutade 

anställningen under 

interventionen 

Datainsamling: 

HADS, JSS, MBI, 

POCQ 

Analys: SPSS version 

19.0, R 

 

21 

(-) 

Träningsprogrammet på arbetsplatsen 

hade ingen effekt på utbrändhet eller 

stress, men det sågs en förbättring av 

livskvalitet, fatigue, smärtkontroll och 

arbetsförmåga 

P 

II 
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Matris över inkluderade artiklar  

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 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gerber M., Brand S., 

Elliot C., Holsboer-

Trachsler E., Pühse 

U., & Beck J  

2013 

Schweiz 

 

Aerobic exercise 

training and burnout: 

a pilot study with 

male participants 

suffering from 

burnout 

 

Att undersöka om ett 

tremånaders aerobt 

träningsprogram 

resulterar i minskade 

utbrändhetsnivåer, 

minskade depressiva 

symtom och minskade 

stressuppfattningar  

Design: Pre-

experimentell 

Urval: Män som höga 

nivåer av utbrändhet 

Datainsamling: MBI, 

BDI, PSS, BFS 

Analys: SPSS 18.0 

12  

(-) 

Ökad fysisk aktivitet minskade stress 

och symtom på utbrändhet och 

depression 

P 

II 

Gerber M., Lang C., 

Feldmeth A. K., 

Elliot, C., Pühse U., 

Brand S., & 

Holsboer-Trachsler E. 

2013 

Schweiz  

Burnout and Mental 

Health in Swiss 

Vocational Students: 

The Moderating Role 

of Physical Activity 

 

Att utforska 

sambandet mellan 

utbrändhet och mental 

hälsa. Att undersöka 

hur måttlig till kraftig 

fysisk aktivitet är 

förknippade med 

utbrändhet och mental 

hälsa. Att undersöka 

om förhållandet 

mellan utbrändhet och 

mental hälsa minskar 

hos personer som 

utövar måttlig till 

kraftig fysisk aktivitet 

 

Design: 

Tvärsnittsstudie 

Urval: Studenter i 

andra, tredje eller 

fjärde klass från två 

yrkeshögskolor.  

Datainsamling: 

Frågeformulär, 

SMBM, ASQ, SWLS, 

CES-D, MTQ48, ISI, 

PSQI, IPAQ 

Analys: ANOVA 

56 

(-) 

Studenterna som följde 

rekommendationerna för fysisk aktivitet 

rapporterade lägre nivåer av utbrändhet 

och förbättrad mental hälsa. Utbrändhet 

var starkt förknippad med depressiva 

symtom, minskade nivåer av 

livstillfredsställelse och mental 

motståndskraft samt sämre sömnkvalitet 

 

P 

II 
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Matris över inkluderade artiklar  

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 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gerber M., Lindwall 

M., Lindegård A., 

Börjesson M., & 

Jonsdottir IH 

2013 

Sverige 

 

Cardiorespiratory 

fitness protects 

against stress-related 

symptoms of burnout 

and depression 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka om 

konditionsträning och 

upplevd stress är 

förknippat med 

symtom på 

yrkesrelaterad 

utbrändhet och 

depression  

 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Generell god 

hälsa, 25–50 år, BMI 

mellan 18,5 och 30 kg/ 

m2 och inte tog några 

mediciner 

Datainsamling: SMBQ, 

HAD-D, VO2max, 

konditionstest 

Analys: ANOVA, Chi-

tests 

 

197 

(-) Hos personer som tränade sågs färre 

symtom på utbrändhet och depression 

än personer som inte tränade. Personer 

med hög stress som tränade hade lägre 

nivåer av stress och depression jämfört 

med människor med hög stress som inte 

tränade 

 

P 

I 

von Haaren B., 

Ottenbacher J., 

Muenz J., Neumann 

R., Boes K., & Ebner-

Priemer U. 

2016 

Tyskland  

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 om 20 

veckors aerob träning 

minskar fysiologiska 

stressresponser på 

psykologiska 

stresstörningar hos 

stillasittande 

studenter 

 

Design: RCT  

Urval: Manliga inaktiva 

elingenjörsstudenter i 

tredje eller femte termin 

Datainsamling: 

Deltagarna bar en EKG 

apparat (ecgMove), 

elektronisk dagbok med 

frågor  

Analys: MLM, 

ANCOVA 

 

61 

(-) 

Träningsgruppen hade under stress lägre 

stressaktivitet i det autonoma 

nervsystemet jämfört med 

kontrollgruppen. Träning hade en 

förebyggande effekt genom att dämpa 

stressreaktionerna i det autonoma 

nervsystemet 

RCT 

I 
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Matris över inkluderade artiklar  

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 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hu N-C., Chen J-D., 

& Cheng T-J  

2016 

Taiwan 

 

The Associations 

Between Long 

Working Hours, 

Physical Inactivity, 

and Burnout 

  

Att undersöka 

sambanden mellan 

lång arbetstid, fysisk 

aktivitet och 

utbrändhet 

Design: 

Tvärsnittsstudie 

Urval: 20–65 år, 

jobbar >20 

timmar/vecka 

Datainsamling: 

Frågeformlär med 

CBI & ISI 

Analys: SAS version 

9.1 

1560 

(-) Långa arbetstider var signifikant 

korrelerade med utbrändhet. Fysisk 

aktivitet sågs minska risken för 

utbrändhet 

 

P 

I 

Isoard-Gautheur S., 

Ginoux C., Gerber 

M., & Sarrazin P. 

2019 

Frankrike 

The Stress–Burnout 

Relationship: 

Examining the 

Moderating Effect of 

Physical Activity and 

Intrinsic Motivation 

for Off-Job Physical 

Activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att öka insikten i 

sambandet mellan 

stress och utbrändhet 

genom att testa den 

dämpande effekten av 

fysisk aktivitet och 

den egentliga 

motivationen för 

fysisk aktivitet  

Design: 

Tvärsnittsstudie 

Urval: Anställda på 

ett universitet 

Datainsamling: 

Frågeformulär online, 

PSS-4, Shirom 

Melamed Burnout 

Measure, SGPALS & 

SMS-II 

Analys: PROCRESS 

macro i SPSS 

 

369 

(-) Stress var förknippat med högre nivåer 

av arbetsrelaterad utbrändhet. Det fanns 

ett samband mellan fysisk aktivitet 

under hög stress och mindre kognitiv 

trötthet. Den positiva effekten på stress 

och utbrändhet ökade om personen hade 

en inre motivation för fysisk aktivitet 

 

P 

II 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Janurek J., Hadi S. 

H., Mojzich A., & 

Häusser J. A.  

2018 

Tyskland  

The Association of 

the 24 Hour 

Distribution of Time 

Spent in Physical 

Activity, Work, and 

Sleep with 

Emotional 

Exhaustion 

  

Att besvara följande frågor: Är 

mängden tid som tillbringas i sömn, 

fysisk aktivitet och studier relaterad 

till emotionell utmattning? Finns 

det några skillnader i den dagliga 

sammansättningen av sömn, fysisk 

aktivitet och studietid mellan 

personer med låg och hög 

emotionell utmattning? Är 

mängden tid som tillbringas i sömn, 

fysisk aktivitet och studier 

förknippat med emotionell 

utmattning på en daglig nivå? 

Design: Icke-kontrollerad 

studie 

Urval: Andraårs 

universitetsstudenter 

Datainsamling: 

Frågeformulär på papper 

varje morgon, stress index, 

life and study contentment 

scale, job content 

questionnaire, resilience 

scale, MBI, OLBI & 

PSQI, deltagarna bar en 

accelerometer 

Analys: PACRM, Stata/IC 

15.1 

 

104 

(-) 

Fysisk aktivitet var kopplat till 

minskade nivåer av emotionell 

utmattning medan tid i studier var 

relaterat till emotionell utmattning 

P 

II 

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 

Att undersöka om initialt fysiskt 

inaktiva patienter med höga nivåer 

av stressrelaterat utmattning skiljer 

sig vid 6-månaders, 12-månaders 

och 18-månaders uppföljning 

beroende på om de (milt eller 

starkt) följde eller inte följde 

rekommendationerna för fysisk 

aktivitet  

 

Design: Icke-kontrollerad 

studie 

Urval: Öppenvårdspatient 

med höga nivåer av 

stressrelaterad utmattning, 

pågående sjukfrånvaro i 

mindre än sex månader  

Datainsamling: 

Frågeformulär SGPALS, 

uppföljningsfrågeformulär 

Analys: SPSS 20, 

ANOVA 

 

69 

(-) 

Patienter med stressrelaterad 

utmattning som följde tränings 

rekommendationerna sågs ha lägre 

utbrändhets- och depressionsnivå 

jämfört med de som inte följde 

rekommendationerna 

P 

II 
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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 

Lindwall M., Gerber 

M., Jonsdottir I. H., 

Börjesson M., & 

Ahlborg G. 

2014 

Sverige 

The Relationships of 

Change in Physical 

Activity With Change 

in Depression, 

Anxiety, and Burnout: 

A Longitudinal Study 

of Swedish 

Healthcare Workers 

  

Att undersöka om 

individuella 

förändringar i fysisk 

aktivitet var 

korrelerade med 

individuella 

förändringar i mental 

hälsa (depression, 

ångest och 

utbrändhet)  

Design: Longitudinell 

studie  

Urval: Anställda inom 

hälso- och sjukvård, 

minst ett års 

anställning, arbetar 

minst halvtid 

Datainsamling: 

SGPALS, SMBQ, 

HADS 

Analys: LGCM, 

Mplus version 7.1 

 

3717 

(-) Ökad fysisk aktivitet ledde till minskad 

depression, ångest och utbrändhet  

 

P 

I 

Mendelsohn D., 

Despot I., Gooderham 

P. A., Singhal A., 

Redekop G. J., & 

Toyota B. D.  

2019 

Kanada 

Impact of work hours 

and sleep on well-

being and burnout for 

physicians-in-

training: the Resident 

Activity Tracker 

Evaluation Study 

  

Att utvärdera 

effekterna av 

arbetstider, sömn och 

fysisk aktivitet på 

välbefinnande, 

utbrändhet och trivsel 

hos läkare under 

utbildning 

Design:  Prospektiv 

observationsstudie  

Urval: Läkare under 

utbildning, vara “on-

call” högst 12 

timmar.  

Datainsamling: 

Deltagarna bar 

aktvitetsarmband, 

svarade på SF-12.2, 

MBI, ESS, SMS & 

IPAQ 

Analys: ANOVA, R 

3.3 

 

59 

(-) Arbetstid och sömn påverkade inte 

utbrändhet. Enbart fysisk aktivitet 

förebyggde inte utbrändhet. Mindre 

arbetstid kan leda till ökad sömn men 

kan inte påverka utbrändhet eller 

välbefinnande  

 

P 

II 
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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 

Paniora R., Matsouka 

O., & Theodorakis Y. 

2017 

Grekland  

The Effect of Physical 

Activity on the 

"Burnout" Syndrome 

and the Quality of 

Life of Nurses 

Working in 

Psychiatric Centers 

  

Att undersöka 

effekten av fysisk 

aktivitet på utbrändhet 

och livskvaliteten hos 

sjuksköterskor och 

undersköterskor som 

arbetar på 

psykiatriska center i 

Grekland 

Design: Icke-

kontrollerad studie 

Urval: Sjuksköterskor 

och undersköterskor 

anställda på 

psykiatriska center  

Datainsamling: 

Frågeformulär, SF-36, 

MBI, Godin & 

Sephards 

questionnaire  

Analys: SPSS version 

16.0  

 

100 

(-) 

Fysisk aktivitet påverkade inte nivåerna 

av utbrändhet, men det påverkade 

deltagarnas personliga prestationer och 

livskvalitet 

P 

II 

Stier-Jarmer M., 

Frisch D., Oberhauser 

C., Berberich G., & 

Schuh A 

2016 

Tyskland 

 

The Effectiveness of a 

Stress Reduction and 

Burnout Prevention 

Program 

 

Att utvärdera 

effekterna av ett 

förebyggande 

program för 

öppenvårdspatienter 

med utbrändhet 

 

Design: RCT 

Urval: Individer med 

en stressnivå över 

genomsnittet som 

hade en ökad risk för 

att utveckla 

utbrändhet 

Datainsamling: MBI, 

WHO-5, EQ-5D-5L, 

ISR 

Analys: ITT, 

ANCOVA, Mann-

Whitney U-tests 

 

88 

(-) Programmet visade sig vara effektivt för 

att minska upplevd stress, utbrändhet, 

psykologiska funktioner, välbefinnande 

och generell hälsa 

 

RCT 

I 
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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 

Tsai H.H., Yeh 

C.Y., Su C.T., Chen 

C.J., Peng S.M., & 

Chen R.Y. 

2013 

Taiwan 

 

The effects of 

exercise program on 

burnout and metabolic 

syndrome 

components in 

banking and insurance 

workers 

 

Att uppskatta 

effekterna av fysisk 

aktivitet och att 

klargöra den roll som 

fysisk aktivitet har i 

förhållande till 

utbrändhet  

 

Design: Klinisk 

kontrollerad 

kvasiexperimentell 

studie 

Urval: Arbetare på 

bank och 

försäkringsbolag  

Datainsamling: 

Frågeformulär, C-

JCQ, C-CBI, 

blodprover 

Analys: ANOVA, 

HSD 

 

109 

(-) 

Efter tre månaders träningsintervention 

förbättrades indikatorerna för utbrändhet 

och metabolt syndrom väsentligt i både 

låg- och högintensitetsgrupperna. Det 

skedde en minskning av midjeomkrets, 

systoliskt blodtryck och utbrändhet 

 

CCT 

II 

de Vries J.D., van 

Hooff M.L.M,, Geurts 

S.A.E., & Kompier 

M.A.J., 

2016 

Nederländerna 

 

Exercise as an 

Intervention to 

Reduce Study-Related 

Fatigue among 

University Students: 

A Two-Arm Parallel 

Randomized 

Controlled Trial 

 

Att undersöka i vilken 

utsträckning en 

träningsinsats är 

effektiv för att minska 

tre indikatorer för 

studierelaterad 

trötthet  

Design: RCT  

Urval: 

Universitetsstudenter 

med höga nivåer av 

studierelaterad trötthet 

Datainsamling: MBI, 

Utrecht Burnout 

Scale, FAS, VBBA, 

GSES-12, Conconi 

test, CFQ, 2-Back 

task, SART, Matching 

task  

Analys: MANOVA, 

SPSS version 19 

99 

(1) 

Deltagarna i träningsgruppen visade en 

minskning av emotionell utmattning, 

trötthet och behov av återhämtning 

jämfört med kontrollgrupp. 

Sömnkvaliteten och vissa kognitiva 

funktioner förbättrades. Inga effekter 

sågs av själveffektivitet och fysisk 

kondition 

RCT 

I 
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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 

de Vries J.D., van 

Hooff M.L.M,, Geurts 

S.A.E., & Kompier 

M.A.J.,  

2017 

Nederländerna 

Exercise to reduce 

work-related fatigue 

among employees: a 

randomized 

controlled trial 

 

Att undersöka 

orsakssambandet 

mellan träning och 

arbetsrelaterad 

fatigue  

Design: RCT  

Urval: Anställda 

arbetare som hade 

höga nivåer av 

arbetsrelaterad fatigue 

Datainsamling: EE 

scale, UBOS, FAS, 

NFR scale, QEEW, 

GSE, CFQ, 2-back 

task, SART, 

VO2max, UKK 

Analys: SPSS version 

23 

 

96 

(30) 

Träningsgruppen hade lägre nivåer av 

emotionell utmattning och fatigue, bättre 

sömnkvalitet, arbetsförmåga och 

kognitiv funktion jämfört med 

kontrollgruppen efter interventionen  

RCT 

II 

 


