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Bakgrund: Genom att beskriva definitioner av stress och fysisk aktivitet får läsaren en 
inblick i dagens situation. Genom att jämföra arbetsmiljölagen och de vanligaste 
modellerna kan man se vissa gemensamma nämnare. Forskning visar att mer än var 
fjärde anställd påverkas av arbetsrelaterad stress, vilket är dyrt för samhället då 50-60 
% av sjukfrånvaron har ett samband med arbetsrelaterad stress.  
 
Metod: Designen som använts i denna uppsats är en litteraturstudie baserad på tio 
vetenskapliga artiklar. Olika databaser utnyttjades och de sökord som användes var 
fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress i olika kombinationer.  
 
Resultat: Denna litteraturstudie undersöker möjligheterna att använda fysisk aktivitet 
för att förebygga arbetsrelaterad stress. Genom att analyser de artiklar som användes 
har författarna funnit bevis för att fysisk aktivitet är en viktig faktor vid förebyggande av 
arbetsrelaterad stress. Andra viktiga faktorer som hittats är beteendetyper, miljö och 
livsstil.  
Syfte: Faktorer som påverkar fysisk aktivitet. 
 
Slutsats: Avslutningsvis bör fortsatt forskning fokusera på att hitta nya vägar för att få 
fram bättre och lättare strategier, för att göra det möjligt för flera aktörer att använda 
sig av dessa, både organisatoriskt och individuellt. Fysisk aktivitet bör i framtiden ses 
som ett verktyg i utveckling mot arbetsrelaterad stress. 
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Abstract 
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Supervisor: Carlén Kristina 
Pages:17 
Month and year: May 2012 
Keywords: physical activity, work-related stress, sick-leave, behavior types and 
environment  
 

Background: By describing definitions of stress and physical activity the reader gets an 

insight to the situation today. Also by comparing the work environment act and the most 

common models some denominators are found. Research tells us that more than one in four 

employees is affected by work-related stress, which is expensive for society as 50-60 % of 

sick days is related to work-related stress.  

Method: The design used in this essay is a literature study based on ten scientific articles. 

Different databases were used and the search terms that were used where physical activity and 

work-related stress, in different combinations.  

Results: This literature study explores the possibility of using physical activity to prevent 

work-related stress. By analyzing the articles used in this study the authors found evidence of 

physical activity being an important factor in prevailing work-related stress. Other factors that 

where found were: behavior types, environment and lifestyle. 

Aim: Factors affecting the physical activity. 

Conclusion: The final conclusion is that future research should focus on finding new ways to 

develop better and easier strategies to prevent work-related stress. This is in order to allow 

several actors to make use of the strategies, both organizationally and individually. Physical 

activity should in the future be considered as a tool in the development against work-related 

stress. 
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Inledning 

Den här litteraturstudien är gjord för att undersöka om fysisk aktivitet förekommer som ett 

verktyg vid förebyggandet av arbetsrelaterad stress. Att det är nyttigt att röra på sig är ett känt 

faktum och idag blir den fysiska aktiviteten allt viktigare då den både hjälper och förhindrar 

skador. Idag finns fysisk aktivitet på recept(FAR), vilket ger människor en möjlighet att mer 

legitimt lägga tid på motion (FHI,2012 ).  

Hälsa i arbetslivet är det fjärde av de elva målområden som Statens Folkhälsoinstitut har i 

uppdrag att jobba med. Huvudsyftet med det målet är att människor ska ha en balans mellan 

kraven som ställs på dem och möjligheterna att må bra. Det är viktigt för arbetstagaren att 

kunna fungera hela arbetslivet samtidigt som arbetet ska gå att kombinera med familj och 

fritid, på ett hälsosamt sätt. Till de elva målområdena hör också fysisk aktivitet som är 

effektivt vid sjukdomsförebyggande, syftet är att öka rörligheten i skolan, på arbetet och på 

fritiden (FHI, 2010). 

Eftersom det är svårt att mäta den fysisk aktivitet då endast motion och träning efterfrågas i 

till exempel intervjuer, tappas den viktigaste motionsformerna, nämligen vardagsmotionen 

bort (Pellmer & Wramner 2007). 

En bättre förståelse för vilka modeller som används och hur dessa kan tillämpas i praktiken 

kan göra att sjukvård och alla som jobbar för att motverka arbetsrelaterad stress får en bättre 

och gemensam grund att stå på. Vid närmare studier av arbetsrelaterad stress har två modeller 

ofta förekommer, dessa är Transteoretiska modellen och Karasek´s krav-kontroll modell 

(Jones & Bright, 2001). 

 

Bakgrund  

I det moderna samhället går livet allt snabbare, hemmet och arbetet har blivit en större arena 

för stress. Enligt Europeiska arbetsmiljörådet(2004) är nästan var fjärde arbetstagare drabbad 

av stress och enligt forskningen står stress för ca 50-60% av samtliga förlorade arbetsdagar. 

2004 lades ca 200 miljarder på arbetsrelaterad stress inom de 14 länder som deltog i deras 

undersökning. 
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Definitioner 

Ordet stress uppkom på 1960-talet då Hans Selye myntade begreppet i sina tolkningar av 

djurexperiment. Stressreaktioner kan beskrivas som kroppens sätt att påkalla vår 

uppmärksamhet både på ett psykiskt och fysiskt sätt, vilket kan vara både positivt och negativt 

(NE, 2012a). 

Då stress är ett så brett område har begränsningar satts till arbetsrelaterad stress, definitionen 

av arbetsrelaterad stress varierar men liknar självklart definitionen av stress med skillnaden att 

den är smalare och fokuserar på arbetet. En variant av definitionen är den som används av 

Europeiska arbetsmiljöbyrån, de menar att arbetsrelaterad stress upplevs när det finns en 

obalans mellan kraven och de coping mekanismer människor har för att klara av den. Deras 

definition grundar sig också i vetskapen om att arbetsrelaterad stress påverkar oss både 

psykiskt och fysiskt (Europeiska Arbetsmiljöbyrån, 2002/2012).  

Definitionen på fysisk aktivitet finns i flera olika varianter men med samma mening, att fysisk 

aktivitet innefattar all typ av rörelse. Rekommendationen för fysisk aktivitet har tagits fram av 

Svenska Läkarsällskapet och finns att läsa på Statens Folkhälsoinstitut. De går ut på att alla 

individer bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter, helst varje dag. Detta kan 

gärna ske med måttlig belastning, större hälsovinster kan uppnås om tyngre belastning utövas, 

det vill säga längre tid eller högre tempo (FHI, 2011). 

 

Arbetsmiljölagen 

Enligt arbetsmiljöverket ska miljön på arbetet vara tillfredställande både när det gäller 

arbetets natur, den sociala och den tekniska utvecklingen. Förhållandena ska vara anpassade 

efter människor olika psykiska och fysiska förutsättningar och arbetstagarna ska ges möjlighet 

till förändringar när det gäller det egna arbetet. Arbetsplasten ska vara utformar så att 

arbetstagarna inte utsätt för psykiska eller fysiska skador, belastningar eller olyckor. Arbetet 

ska inte vara för starkt styrt, löner och arbetstider ska anpassas så att det ger möjlighet till eget 

ansvar och påverkan. Möjligheten till social kontakt, självbestämmande och personlig eller 

yrkesmässig utveckling är viktiga områden som gör att människor trivs (Arbetsmiljöverket 

2012). 
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Modeller 

Enligt Jones och Bright(2001) bok om stress finns det nio steg som handlar om omgivningens 

positiva påverkan på hälsa. Några av dessa är: möjligheten att kunna kontrollera sin egen 

situation och förutsäga konsekvenserna av sitt handlande, att ha tillgång till personliga 

kontakter och att tillhöra en arbetsgrupp, att kunna utnyttja sina kunskaper och ha möjligheten 

att lära sig nya. Dessa nio steg kan användas för att förebygga och förbättra de miljöer där 

människor vistas, både generellt men mer specifikt på arbetsplatsen. Boken är från 2001 men 

begreppen och sjukdomarna som påverkas av stress finns kvar och dessa nio steg går lite hand 

i hand med vad Sveriges arbetsmiljöslag säger.  

Ledande modeller inom arbetet med arbetsrelateras stress är Karasek´s krav kontroll modell, 

den går ut på en balans mellan att kraven blir för höga och att arbetstagarna inte klarar av att 

hantera det. En annan välanvänd modell är den Transteoretiska modellen som fokuserar på 

coping som en process och på någoting som är specifikt för situationer med psykologisk 

stress. Denna process är uppdelad i 5 steg (Jones & Bright, 2001). 

 

Arbetsrelaterad stress 

Naidoo och Wills(2007) anser att stress på arbetsplatsen är en bidragande orsak till stora 

skillnader i hälsa, sjukfrånvaro, samt en förtidig död och menar att den är även är förknippad 

med social status. Det kan innebära att om stressen fortsätter att sjunka i åldrarna på våra 

arbetsplatser väntar en framtid av fler sjukskrivningar, sämre folkhälsa och fler som dör av 

stressrelaterade sjukdomar. 

 

Bjurvald, Hogstedt, Marklund och Palmer(2004) skriver att det idag finns många som går till 

arbetet trotts att de mår dåligt, eftersom det i diskussionen ofta glöms bort att arbetsbördan 

ökar och möjligheterna till att påverka minskar, vilket i många fall leder till en försämrad 

arbetsmoral. Detta kan bidra till att den arbetsrelaterade stressen ökar ännu mer och det 

uppstår en ond cirkel. Bjurvald, och Hogstedt m.fl.(2004) menar också att en kombination av 

gener och omgivning utformar stressreaktionens karaktär och intensitet. Enligt artiklar 
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publicerade på Suntliv.nu en sida framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, 

Kommunal och SACO finns det forskning som visa på att sjukfrånvaron går i arv, vilket 

framkommit i en rapport av AFA Försäkring. De menar att barn till långtidssjukskrivna 

föräldrar löper stor risk att själva bli långtidssjukskrivna när de kommer upp i vuxen ålder 

(Suntliv, 2012).  

 

Faktorer som påverkar stress 

Kända faktorer som kan öka stressen är till exempel dålig ekonomi, sämre socialstatus, bullrig 

boendemiljö, krävande arbete och dåliga matvanor. Andra faktorer som påverkar stress på 

arbetet är till exempel för hög fysisk eller psykisk belastning, dåliga relationer eller att 

arbetstagaren känner att den inte kan påverka sin arbetsmiljö eller situation. Forskning visar 

också att beteendedrag, coping mekanismer och inställningen till arbetet spelar stor roll (Jones 

& Bright, 2001). 

 

Fysisk aktivitet 

Ett sätt att motverka arbetsrelaterad stress överlag är att använda sig av fysisk aktivitet varvid 

frånvaron av fysisk aktivitet kan vara en bidragande orsak till många sjukdomar. 

Sjukdomsbördan i relation till fysisk inaktivitet kostar samhället i Sverige stora kostnader i 

form av sjukvård och produktionsbortfall, de redovisar att 6 miljarder kronor per år läggs ut 

till följder av den fysiska inaktivitetens inom arbetssektorn (Faskunger & Elinder, 2006). 

Fysisk aktivitet och inaktivitet har stora effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort 

och har därför blivit en stor fråga som har uppmärksammats på kommunal och nationell nivå. 

Detta på grund av att fritiden ofta används till mer stillasittande aktiviter som till exempel TV-

tittande. Fysisk aktivitet är dock nödvändig för att en normal funktionsförmåga skall kunna 

upprätthållas och anses numera allmänt viktig för en hälsofrämjande livsföring (NE, 2012b). 

Vårt välbefinnande eller bristen på god hälsa har alltså blivit en politisk fråga. Idag kan 

människor få fysisk aktivitet på recept (FAR), vilket innebär att de får individanpassade 

planer på hur deras fysiska aktivitet ska se ut (FHI, 2012). Detta kan medföra att fysisk 

aktivitet som ”medicin” tas på allvar. Dessutom har Statens Folkhälsoinstitut i uppgift att 

jobba med befolkningen fysiska hälsa då även det är ett av de elva målområdena (FHI, 2010). 
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Folkhälsovetenskaplig relevans 

Ett annat välanvänt begrepp när det gäller stress överlag är KASAM, något som också kan 

användas när det gäller arbetsrelaterad stress. KASAM står för känslan av sammanhang vilket 

innebär att man genom att använda sig av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, lättare kan hantera svåra livssituationer, däribland stress. Detta begrepp kan 

även likställas med de coping strategier människor använder sig av för att klara av arbetslivet. 

Genom att utbilda mäniskor i coping strategier och policys kan fysisk aktivitet ses mer som ett 

hjälpmedel än som hobby (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar den fysisk aktiviten. 

 

Metod 

Design  

I en litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen och inte till personer. Det första steget är att 

reflektera och söka information. Därefter följer värdering, analys, sammanställning, samt 

spridning och tillämpning. Reflektion är en viktig del i arbetet med att göra en litteraturstudie, 

då många problem kan innehålla flera olika aspekter som ofta är väldigt stora, därför måste ett 

mindre problemområde tas fram, ett syfte. Sedan måste information hittas detta kan göras 

både manuellt eller med hjälp av databaser. Val av perspektiv avgör vad som undersöks och 

hur ett fenomen undersöks, detta är en del i värderingen (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Datainsamling och urval 

För att hitta 10 stycken vetenskapliga artiklar användes databaserna PUBMED och LibHub 

för sökning av artiklar. Dessutom har viss information hämtats från Statens folkhälsoinstitut 

och Socialstyrelsen. Mer information finns i tabell 1, översikt av sökta artiklar. 

Sökord som användes: work related stress, physical activity at work, physical inactivity, sick 

leave, stress related illnesses, stress related factors, models, benefits.  

Inklusionskriterier som har använts är tidsperioden 2005-2012 då så relevant och aktuell 

information som möjligt krävs för att ge en bild av dagsläget. Artiklar med ovan nämnda 

sökord i abstrakten har inkluderats, om det visats sig att artikeln är relevant för studien. 

Artiklarna som tagits med har haft anknytning till arbetsmarknaden, arbetsplatsen eller 

arbetsrelaterad stress. Dessutom har artiklar som nämner arbetsplatsen i samband med fysisk 

aktivitet tagits med. Målet med sökningen har varit att ta med artiklar som innehåller 

begreppen fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress, vissa artiklar möter dock inte detta krav 

men har inkluderats då dem innehåller ett av begreppen och relevant information. De artiklar 

som valts bort med hjälp av exklusionskriterier är de artiklar där begreppen finns med i titel 

eller abstrakten men som haft för få deltagare, där informationen varit bristfällig eller inte 

varit relevant. Artiklar med för djupgångende medicinska studier har valts bort. 

Tabell 1 översikt av sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar  Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

 
LibHub 
 
 
LibHub 
 
 
LibHub 
 
 
 
PubMed 
 
 
 
LibHub 
 
 
LibHub 
 
 

 
physical activity AND 
work related stress 
 
physical activity at 
work Stress 
 
job related stress 
AND physical 
activity 
 
physical activity 
AND work related 
stress 
 
stress AND physical 
activity 
 
stress related AND 
physical activity 
 

 
66 
 
 
89 
 
 
11 
 
 
 
353 
 
 
 
1510 
 
 
407 
 
 

 
12 
 
 
12 
 
 
4 
 
 
 
23 
 
 
 
12 
 
 
11 
 
 

 
5 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
9 
 
 
 
3 
 
 
5 
 
 

 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
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LibHub 
 
 
LibHub 
 
 
LibHub 
 
 

job stress AND sick 
leave 
 
work related stress 
AND models 
 
physical activity 
AND benefits  

38 
 
 
800 
 
 
1178 
 

9 
 
 
14 
 
 
27 
 

4 
 
 
6 
 
 
10 
 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 

 

Databearbetning/analys 

Analysen började med granskning av artikelns titel för att se vilka gemensamma begrepp som 

fann tillgängliga. Sedan lästes abstrakten igenom för att se vilka underliggande kategorier som 

nämndes, detta för att få en enklare överblick över artiklarna. Artiklarna lästes flera gånger i 

samband med att tabell 2 som finns att hitta i resultatet utformades. Därefter analyserades 

bakgrund, resultat och slutsats, här växte flera olika kategorier fram för att tillsammans bilda 

olika teman. De tema som växte fram var livsstil, genusskillnader, miljö och motion, 

konflikter en orsak till sjukskrivning, beteendedrag en bidragande faktor och modeller och 

strategier. 

 

Etiska aspekter 
Forsberg och Wengström(2008) beskriver i sin bok de etiska aspekter som Vetenskapsrådet 

har gett ut och som idag används vid litteraturstudier. De menar att etiska överväganden bör 

göras när det gäller urval och resultat, vilket innebär att ingen fabricering av data, stöld eller 

plagiat får förekomma. De poängterar också att det är viktigt att tänka på att studierna eller 

artiklarna ska vara godkända samt ha tillstånd från en etisk kommitté eller att etiska 

överväganden har gjorts noga. Dessutom bör alla artiklar som ingår i litteraturstudien 

redovisas. Det sista steget är att presentera alla resultat som framkommer, både positiva och 

negativa för litteraturstudien. (a.a)  

Artiklarna som tagits med i studien har utförts på personer över 18 år då vissa etiska 

dilemman kan vara sammankopplade med studier på barn, forskning som gjorts på barn har 

valts bort då syftet med studien har varit att se hur det ser ut på arbetsmarknaden. Utöver det 

har det tagits hänsyn till att både män och kvinnor finns representerade för att ge en rättvis 

bild av hur samhället ser ut för de olika könen. Vissa av artiklarna är endast gjorda på 
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kvinnor, dock har dessa tagit med då de tar upp vissa viktiga vinklar på ett annars ganska 

riktat problem, det vill säga att män ofta är överrepresenterade i de flesta studier. 

Dessutom har viss vikt lagts på att de artiklar som tagit med ska ha använt sig av de fyra 

huvudkrav som finns när det gäller det grundläggande individ skyddet. Det vill säga att 

deltagarna fått information om forskningens syfte, att de har fått välja om de vill delta eller 

inte, att de vet att deras personuppgifter inte kommer avslöjas och att de vet att informationen 

endast kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002) 
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Resultat 

De artiklar som förekommer i denna studie speglar den bild av att fysisk aktivitet kan 

användas i syfte att motverka arbetsrelaterad stress. I analysen av dessa artiklar har flera olika 

teman framkommit det vill säga: livsstil, genusskillnader, miljö och motion, konflikter en 

orsak till sjukskrivning, beteendedrag en bidragande faktor och modeller och strategier.  

Tabell 2 sammanställning av artiklar 

Författare 
och år 

Studie 
plats 

deltag
are 

Studiede
sign  

Resultat Slutsats 

 
Wickramasinghe 
2009  
 
 
Hultin, Möller 
Hallqvist, 
Alexanderson, 
Johansson, 
Lindholm, 
Lundberg, 2011 
 
Ratzlaff, Gillies, 
Koehoorn 2007 
 
 
 

Holmgren, 
Dahlin-Ivanoff, 
Björkelund, 
Hensing 2009 
 
Hintsanen, 
Hintsa, Widell, 
Kivimäki, 
Raitakari, 
Keltkangas-
Järvinen 2011 
 
Kouvonen, 
Kivimäki, 
Elovainio, 
Virtanen, Linna, 
Vahtera 2005 
 
Thøgersen-
Ntoumani, Fox 
2005  
 
 
 
Hansen, 
Blangsted, 
Hansen, 
Søgaard, 
Sjøgaard 
 
Gardner, Rose, 

 
Sri Lanka 
 
 
 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
Kanada 
 
 
 
 
Sverige  
 
 
 
 
Finland 
 
 
 
 
 
 
Finland 
 
 
 
 
 
England 
 
 
 
 
 
Danmark 
 
 
 
 
 
England 

 
385  
 
 
 
1430  
 
 
 
 
 
 
134072  
 
 
 
 
500  
 
 
 
 
621 
 
 
 
 
 
 
46573 
 
 
 
 
 
312 
 
 
 
 
 
389 
 
 
 
 
 
138 

 
Tvärsnitt 
 
 
 
Kohort 
 
 
 
 
 
 
Tvärsnitt 
 
 
 
 
Tvärsnitt 
 
 
 
 
Prospektet 
uppföljning
sstudie 
 
 
 
 
Tvärsnitt 
 
 
 
 
 
Kvantitativ/
kvalitativ 
 
 
 
 
Prospektiv 
interventio
ns studie  
 
 
 
Randomins

 
Hittade 4st viktiga 
coping strategier 
 
 
Personer som vet att 
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Livsstil 

En studie i Finland på över 46000 personer visade på att tidsbrist på grund av höga arbetskrav 

redovisas som ett stort hinder som måste övervinnas för att kunna utöva en fysisk aktivitet. 

Men i själva verket är det ingen skillnad på fysisk aktivitet bland heltidsanställda eller om de 

så jobbar 35 timmar per vecka eller över 50 timmar per vecka. Detta pekar på att människor 

med en reda aktiv livsstil inte styrs eller påverkas av hur många timmar de arbetar. Aktiva 

jobb kan leda till en sänkt grad av fysisk aktivitet eftersom de innehåller både höga krav och 

större ansvar, vilket kan leda långa dagar på arbetet, trötthet och ett behov av längre 

återhämtningstid efter jobbet (Kouvonen, Kivimäki, Elovainio, Virtanen, Linna, & Vahtera, 

2005).  

 

En dansk studie från 2009 visar på att det finns samband mellan fysisk aktivitet på fritiden 

och kortisol nivåerna i saliven och den upplevda stressen. Höga nivåer av kortisol är ett 

tecken på att stressen blivit fysisk såväl som psykisk (Hansen, Blangsted, Hansen, Søgaard & 

Sjøgaard, 2009) även arbetstagare med passiva jobb visas vara mindre fysiskt aktiva på 

fritiden då ett passivt arbete kan leda till en mer passiv livsstil, till exempel stillasittande. Det 

finns möjligheter att en tredje faktor som inte justeras i observationen mellan 

arbetesbelastning och fysisk aktivitet påverkat resultatet. Möjligheten att personer som är 

mindre fysiskt aktiva valts till mer ogynnsamma arbetsförhållande på grund av andra faktorer, 

såsom personlighet eller dålig hälsa (Kouvonen & Kivimäki, m.fl. 2005). Vilket också visar 

sig i flera av de artiklar som tagits med i denna studie, alltså att personlighet och beteende 

påverkar vilket arbete som är lämpligt. På detta sätt kan arbetet bli en ond cirkel för de med 

dålig självkänsla, ingen fritid och dålig kontroll över sitt arbete. Detta kan leda till höga nivåer 

av stress, depression och utmattnings syndrom i samband med arbetet (Hintsanen, Hintsa, 

Widell, Kivimäki, Raitakari & Keltkangas-Järvinen, 2011). 
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Genusskillnader  

Kvinnliga anställda med en hög belastning på jobbet kan ha mindre energi och tid att utöva 

fysisk aktivitet eftersom de ofta kämpar med högre ansvar och krav från familjen sida 

(Kouvonen & Kivimäki, m.fl. 2005). Fysisk aktiva män upplevde lägre nivå av stress vilket 

alltså inte var fallet för kvinnorna. Studien visade också att fysiskt aktiva arbetstagare 

upplevde mer energi och lägre stress nivåer vilket visar ett samband mellan fysisk aktivitet 

och stress. Studien rekommenderade arbetstagare med höga arbetsnivåer och ett inaktivt 

arbete att bli mer fysiskt aktiva, gärna på en högre nivå för att reducera stress och öka energin 

(Hansen & Blangsted m.fl. 2009). Vilket ger upphov till ett dilemma för kvinnorna, då de inte 

har samma möjlighet till fritid då de ofta har högre arbetsbelastning och mindre möjlighet att 

kunna påverka sin arbetssituation (Kouvonen & Kivimäki, m.fl. 2005). En artikel pekar på 

skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller att gå till arbetet, kvinnor visar större 

potential för att vilja gå till arbetet, vilket kan ha flera olika orsaker (Kitchen, Williams & 

Chowhan, 2005). 

 

Miljö och motion 

En tvärsnittstudie i Kanada 2001 och 2005 visar på hälsofördelarna med att gå till arbetet. 

Normalviktiga och de personer som var mer fysisk aktiva var dem som ansågs visa störst 

intresse för att gå till arbetet. Det är rekommenderat att promenera eller gå i minst 2,5 timmar 

i veckan för att uppnå bättre hälsa. Däremot kan inte alla få ut full effekt av de vinster som 

görs på hälsa, då de utöver promenaderna till arbetet kan ha brister som dåliga kostvanor, att 

de är stressade eller att de har en i övrigt mindre hälsosam livsstil. En viktig faktor som 

påverkar om människor går till arbetet är miljön, bostadsmiljöer och vägar ska uppmuntra till 

att människor vill gå till jobbet. Detta är dock inte alltid möjligt eftersom vissa städer kan vara 

farliga att gå i, i sådana städer kan ett alternativ på en åtgärd vara att använda sig av gå-

bussar, vilket innebär att istället för att åka buss så träffas man på en angiven plats och går till 

jobbet tillsammans (Kitchen & Williams m.fl. 2005). De har också visat sig att människor 

som går till eller på arbetet löper en mindre risk för att utsättas för belastningsskador i 

överkroppen (Ratzlaff, Gillies & Koehoorn, 2007). Fördelarna med att gå till arbetet är alltså 

många. 
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Förebygga stress på arbetsplatsen 

Karasek´s krav kontroll modell tas upp som en viktig del i utvecklingen av nya strategier då 

den på ett effektivt sätt hjälper arbetstagaren att få bukt med sin stress på ett individuellt plan. 

Vilket ofta förbises då företag gör insatser för att förbättra och förebygga skador. Individers 

personlighet och beteende typer spelar stor roll på hur en människa uppfattar en viss situation 

(Hintsanen & Hintsa, m.fl. 2011). 

 

Genom att delta i en kurs fick arbetstagarna lära sig att tillämpa den transteoretiska modellen i 

praktiken. Deras stressnivåer jämfördes sedan med en kontrollgrupp och det visade sig att de 

som deltagit i kursen fått effektiva hjälpmedel för att kunna hantera stress överlag men mer 

specifikt på arbetet. Undervisning av kognitiva metoder har visat sig vara effektiva i samband 

med arbetsrelaterad stress och då främst den transteoretiska modellen, vilken bör utforskas 

och utvärderas i framtida forskning (Gardner & Rose m.fl. 2005). 

 

Forskarna menar att genom att förstå orsakerna och problematiken runt arbetsrelaterad stress 

kan akademiker och arbetstagare bidra med viktig information för att belysa och skapa nya 

coping strategier och policys. Begreppen känslo- och problem fokuserade coping strategier så 

väl som individ och organisatoriska bör användas för att se till att de som behöver hjälp får 

det. Detta för att motverka de kostsamma effekterna av arbetsrelaterad stress, mental ohälsa 

och bristen på välmående. De menar dock att eftersom dessa orsaker inte är grundligt 

undersökta är det svårt att veta vad som behövs göras, det gör att behovet är stort, då ny 

forskning bör fokusera på att utvärdera vilka coping strategier som är effektivast då det gäller 

åtgärder mot arbetsrelaterad stress. Förebyggande åtgärder definieras i denna artikel som 

åtgärder eller initiativ som har använts för att minska eller lindra den stress som upplevs i 

samband med utförandet av arbetsuppgifter (Wickramasinghe, 2009). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 



Malin Gunnarsson 870120 & Zaida Larzon 821101 Västervik 

13 

 

Olika databaser har sökts igenom för att hittat en mängd artiklar, det svåra har varit att veta 

hur urvalet ska se ut för att passa det tänkta syftet. I analysen av artiklarna har  de lästs noga 

för att komma fram till de teman som därefter delats in i olika kategorier. En fördel med 

metoden som använts är att väldigt många artiklar har lästs igenom dock har utbudet av 

artiklar i den inriktning som valts ofta varit väldigt spridda årsmässigt, eller för medicinskt 

djupgående. En nackdel som uppstod under sökning av artiklar var att det från början fanns ett 

för brett syfte. Vilket efter diskussion med handledaren formades om, detta gjorde att det blev 

lättare att söka artiklar då syftet formade nya sökord. I sökprocessen uppmärksammades även 

vikten av att artiklarna är gjorda av oberoende forskare, då det i sökningen framkom artiklar 

utförda av olika stresskliniker, vilket självklart speglar bilden av resultatet i studien, dessa 

valdes därför bort. Att vara två har varit en fördel då både läsning, skrivandet och 

diskussionerna ger mer då båda har inblick i arbetet. I det första stadiet av processen var det 

bra att vara två stycken då arbetet kunde delas upp. Det har även varit positivt med en 

engagerad och positiv handledare som gett kreativ kritik och fört oss framåt i arbetet. Det var 

bra att ha flera träffar med handledaren och en tidsplan för arbetet för att uppnå vissa resultat i 

litteraturstudien. Det svåra i en litteraturstudie är sökstadiet då dem databaser som använts har 

gett många sökträffar vilket gjort det svårt att välja ut artiklar. Många artiklar har dessutom en 

titel eller abstrakt som inte stämmer överens med innehållet. 

Resultatdiskussion  

Alla artiklarna i den här litteraturstudien belyser vikten av fysisk aktivitet både i samband 

med arbete och fritid. Flera av artiklarna kommer även fram till att 30minuter måttlig fysisk 

aktivitet rekommenderas (Hansen & Blangsted m.fl. 2009). En bra definition på 

arbetsrelaterad stress är den som beskrivs i Holmgren, Dahlin-Ivanoff, m.fl. (2009) artikel och 

går ut på att fysisk eller psykisk ansträngning som leder till att arbetstagarna i slutänden inte 

kan utföra sitt arbete på ett ultimat sätt.  

Artiklarna skiljer sig åt när det gäller antal deltagare men det genomgående är att de alla 

kommer fram till att arbetsrelaterad stress blir ett större problem än det redan är om inget görs 

i tid. I en värld där kostnadseffektivitet blir allt viktigare kommer ofta den psykiska hälsan 

hos arbetstagarna i andra hand, vilket också leder till att relationerna på arbetsplatsen blir 

lidande (Gardner & Rose m.fl. 2005; Hintsanen & Hintsa m.fl. 2011). Artiklarna kommer 

fram till att fysisk aktivitet kan ges som ett förebyggande verktyg för att både motverka 

arbetsrelaterad stress och förbättra relationer på arbetet. 
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Resultatet besvarade den frågeställning som fanns om hur vida fysisk aktivitet faktiskt 

användes för att motverka arbetsrelaterad stress. Innan sökning efter artiklar påbörjades var 

resultat inte självklart, då det fanns förutfattade meningar om att det fanns olika svar. Vid 

valet av artiklar uppmärksammades att ingen direkt forskning fanns på sambandet mellan 

fysisk aktivitet och arbetsreaterad stress. Dessutom dök flera oförutsedda faktorer upp, då 

vissa artiklar pekade på vikten av det individuella, personligheten och beteendet som 

bidragande orsaker till både fysiska aktivitet och inaktivitet (Gardner & Rose m.fl. 2005; 

Hintsanen & Hintsa m.fl. 2011; Thøgersen-Ntoumani & Fox, 2005; Wickramasinghe, 2009). 

Tidigare forskning har även fokuserat till stor del på organisatoriska åtgärder, vilket lett till 

mer arbetsrelaterad stress för de individer som inte klarat av att anpassa sig till förändringar 

som gjorts. Ofta anses sådana här åtgärder vara onödiga då de visat sig att de som redan har 

en aktiv livsstil har lättar att ta till sig nya utmaningar, medan personer med en inaktiv livsstil 

gärna drar sig undan och undviker åtgärderna. Vilket forskarna anser beror på vilken 

personlighet som uppvisas (Thøgersen-Ntoumani & Fox, 2005).  

De modeller som enligt artiklarna förekommer mest är Transteoretiska modellen, problem- 

och känslofokuserade coping strategier samt Karasek´s krav-kontroll modell. Dessa bidrar till 

att utbilda och utveckla de arbetande både på organisatorisk- och individuell nivå. Forskning 

överlag har länge tittat på arbetstagare som en homogengrupp, något som mer och mer 

förändras då forskare på senare år insett hur viktig den individuella inställningen är. Resultatet 

visar på förbättringar i produktion på de företag som låtit sina anställda genomgå en kurs i 

någon av dessa modeller (Gardner & Rose m.fl. 2005; Wickramasinghe, 2009).  

 

 

 

Åtgärder 

Ett förslag till åtgärder kan vara fysiska aktiviteter som kan utföras på arbetsplatsen, till 

exempel olika pausövningar och lunch promenader. En obligatorisk tränings timme i veckan 

skulle kunna införas, friskvårdstimmen skulle kunna återinföras på de arbetsplaster som den 
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tyvärr tagits bort. Att göra allmänheten uppmärksam på att fysisk aktivitet på recept (FAR) 

finns som alternativ är en åtgärd, dock ligger en stor del av ansvaret på sjukvårdspersonalen 

(FHI, 2012). 

Ett annat förslag skulle kunna vara gå eller cykla tillsammans till och från arbetet för att få in 

den dagliga motionen. Att gå tillsammans till arbetet kan vara bra i mindre säkra områden 

eller städer. Vi anser att samhället bör lägga mer resurser på miljön för att öka chanserna till 

utomhus aktiviteterna och promenader. Det är viktigt med bra belysning, gångbaner, cykel 

baner och elljusspår i skog o mark (Kitchen & Williams m.fl. 2005). Det kan även vara bra att 

ha en träningskompis för dem som känner att motivationen sviktar, det är lättare att komma 

iväg om en överenskommelse finns att de ska motioneras med en kollega eller vän till 

exempel måndag, onsdag och fredag. 

Genom att hjälpa företag att utveckla individ anpassade åtgärder kan det minska stressen på 

arbetsplatsen dock krävs mer forskning runt detta område då vissa generalisringar krävs för att 

kunna utveckla nya strategier och policys. Dessutom bör den allmänna befolkningen få bättre 

verktyg föra att kunna hantera arbetsrelaterad stress. Politiska beslutfattare bör ta fram 

specifika åtgärds program för arbetsrelaterad stress eftersom befolkningens bästa borde ligga i 

deras intresse.  

 

 

Slutsats  

Resultatet i denna litteraturstudie stödjer det syfte som lagts fram, det vill säga att fysisk 

aktivitet kan användas för att förebygga arbetsrelaterad stress. Det har även undersökt vilka 

modeller som är vanligast förekommande i arbetet med arbetsrelaterad stress. 

Rekommendationer och fördelar med fysisk aktivitet har presenterats, där ibland FaR, som 

dock bör ses mer som en medicin än en nödlösning. Mer focus på bör läggas på kvinnors 

arbetssituationer, då det i resultatet framkommit att dem inte har samma möjlighet till fysisk 

aktivitet som män. Hur en människa uppfattar arbetsrelaterad stress beror både på vilken 

beteendetyp dem är och vilken miljö dem vistas i. Därför borde vissa insattser som görs av 
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samhället focusera på dessa områden, det vill säga att hjälpa människor förstå sitt beteende 

och att göra boendemiljöer och vägar mer inbjudande för att främja fysisk aktivitet. 

Avslutningsvis bör fortsatt forskning fokusera på att hitta nya vägar för att få fram bättre och 

lättare strategier. För att göra det möjligt för flera aktörer att använda sig av dessa, både 

organisatoriskt och individuellt. Fysisk aktivitet bör i framtiden ses som ett verktyg i 

utveckling mot arbetsrelaterad stress. 
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