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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska innebär en ökad risk för att drabbas av 
arbetsrelaterad stress. Riskfaktorer för arbetsrelaterad stress är bland annat hög 
arbetsbelastning och en obalans mellan krav och resurser. Fysiska och psykiska symptom kan 
uppstå som en följd av den arbetsrelaterade stressen. Exempel på de symptomen är 
sömnbesvär, utmattning och koncentrationssvårigheter. Det ger negativa konsekvenser för 
patientsäkerheten. 
Syfte: Syftet var att belysa forskning som påvisar orsaker till samt preventiva åtgärder mot 
arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. 
Metod: En litteraturstudie har utförts. En systematisk sökning genomfördes och 14 artiklar 
inkluderades i studien och samtliga granskades och analyserades. 
Resultat: Både psykologiska och organisatoriska orsaker till arbetsrelaterad stress 
påträffades. De psykologiska orsakerna var bland annat att arbeta med svårt sjuka patienter, 
känslor av otillräcklighet på grund av för högt ställda krav och en bristfällig psykosocial 
miljö. På organisatorisk nivå bidrog en otillräcklig lön, indragna raster och skiftarbete till 
stress. Preventiva åtgärder var mindfulness, yoga och stresshanteringskurser.  
Slutsats: Studiens slutsats är att arbetsrelaterad stress påverkar både sjuksköterskor och 
patienter negativt. Fler åtgärder mot arbetsrelaterad stress bör studeras för att sedan 
genomföras i praktiken. Författarna anser att det är viktigt med en tidig identifikation av 
riskfaktorer för att kunna sätta in åtgärder så att symptomen och följderna av stressen 
reduceras. 
  



	
	

Innehållsförteckning 
INLEDNING………….…………………………………………………………1 

BAKGRUND ………….………………………………………………………..1 

Definition av stress ………………..………………………………………………1 

Det fysiska och psykiska svaret på stress.……...……………………………………1 

Orsaker till arbetsrelaterad stress inom sjuksköterskeyrket…....……………………1 

Konsekvenser av långvarig stress hos sjuksköterskor…………..……………………2 

Patientsäkerhet………………………………………………..…………..………2 

Prevention av arbetsrelaterad stress…………………………….……….…………3 

TEORETISK REFERENSRAM…………………………...……………………3 

PROBLEMFORMULERING……………………………...……………………4 

SYFTE……………………………………………………...……………………4 

METOD…………………………………………………….……………………4 

Design……………………………………………………….……………………4 

Datainsamling………………………………………………..……………………5 

Urval och urvalsförfarande…………………………………...……………………5 

Analys……………………………………………………….……………………5 

Forskningsetiska aspekter……………………..………………...…………………6 

RESULTAT………………………………………………….………………..…6 

Psykologiska orsaker…………………………………………..………………..…6 

Organisatoriska orsaker.…………………………………………………………..7 

Preventiva åtgärder………………………………………………………………..7 

DISKUSSION………….………………………………………………………..8 

Metoddiskussion…………………………………………………………………..8 

Resultatdiskussion…………………………………..……………………………10 

SLUTSATS………………………….…………………………………………12 

REFERENSER 

BILAGOR 
Bilaga 1: Sökschema, Bilaga 2: Artikelmatris 



1	
	

INLEDNING 
I Sverige är psykisk ohälsa ett växande problem. En bidragande faktor till den ökade psykiska 
ohälsan är arbetsrelaterad stress. Långtidssjukskrivningarna i Sverige har ökat och det är 
framförallt inom yrken där det ingår kontakt med andra människor, som till exempel inom 
hälso- och sjukvården. Studier som gjorts har visat att stress är en bidragande faktor till det 
ökade antalet långtidssjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2003). Arbetsrelaterad stress är efter 
ryggbesvär den vanligaste anledningen till hälsoproblem inom Europeiska Unionen (EU). 
28% av arbetstagarna som sjukskriver sig inom EU gör det på grund av stress (Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, 2002). För en optimal vård vore det fördelaktigt att minska arbetskraven för 
sjuksköterskor och därmed den arbetsrelaterade stressen. Arbetskraven kommer däremot 
sannolikt istället att öka på grund av en befolkning som blir äldre och därmed blir fler 
människor i behov av vård. I dagsläget råder det brist på vårdpersonal och det finns 
svårigheter med att behålla personal eftersom att en del av vårdpersonalen inte klarar av 
kraven som ställs på dem (Roelen et al. 2013). 

BAKGRUND 
Definition av stress 
Definitionen av stress är de anpassningar som kroppen utlöser på grund av psykiska eller 
fysiska påfrestningar. Förr i tiden framkallades stressfaktorer för att varna och förbereda inför 
flykt eller kamp, men idag påverkas människan dagligen av stressfaktorerna. Från början var 
stress uppdelat i tre olika stadier, alarmstadiet och motståndsstadiet som var direkta reaktioner 
på stress samt utmattningsstadiet som uppkommer efter en långvarig eller särskilt svår stress. 
I kroppen sker samma process nu som då, skillnaden är att det i dagens samhälle oftast inte är 
ändamålsenliga reaktioner som uppstår vid stress. Människan i dagens samhälle ställs inför en 
annorlunda stress i jämförelse med förr i och med arbetslivets ökande takt (Malmquist & 
Frankenheuser, 2017).  
 
Det fysiska och psykiska svaret på stress 
Stressreaktionen kan beskrivas som en alarmreaktion som är sammanlänkad med psykiska 
och fysiska skeenden (Malmquist & Frankenheuser, 2017). Människokroppen reagerar på 
stress i två olika reaktionsmönster. Ett av dem är kopplat till det sympatiska nervsystemet och 
ger ökade nivåer av adrenalin och noradrenalin. Det andra påverkar hypotalamus och 
hypofys- och binjurebarkshormoner. Långvarig stress leder till att de fysiologiska systemen 
aktiveras felaktigt och om det sker under tillräckligt lång tid slutar de att fungera korrekt.  
Kroppen kan till exempel påverkas genom att systemet felaktigt behåller ett högt blodtryck 
under natten när den egentligen behöver återhämtning. Ett ständigt högt blodtryck kan i 
längden ge symptom som sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, irritation och 
olustkänslor för dagen (Asp & Ekstedt, 2009). 
 
Orsaker till arbetsrelaterad stress inom sjuksköterskeyrket  
Faktorer som främst påverkar stressen som är relaterad till arbetet är hög arbetsbelastning och 
problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. En vanlig orsak till arbetsrelaterad 
stress är när det finns för mycket krav i samband med för lite resurser. När obalansen mellan 
krav och resurser infinner sig en längre tid kan det få negativa konsekvenser för 
sjuksköterskans mående, men även för organisationen (Arbetsmiljöverket, 2017). Enligt 
ICN:s etiska kod angående sjuksköterskor och medarbetare ska sjuksköterskorna verka för ett 
gott samarbete kollegor emellan och respekt ska vara en del av värdegrunden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Arbetsmiljöverket (2017) skriver att konflikter och kränkningar 
på arbetsplatsen kan uppkomma som resultat av hög arbetsbelastning eftersom att 
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försvarsmekanismer utlöses hos människan när arbetet inte blivit lika bra som förväntat. 
Övertidsarbete och uteblivna raster är varningssignaler vid en hög arbetsbelastning. Känslor 
av otillräcklighet, sömnproblem, sjukskrivningar, hög personalomsättning samt konflikter är 
ytterligare varningssignaler som kan förekomma vid hög arbetsbelastning.  
 
Purcell, Kutash & Cobb (2011) menar att en stressfaktor inom sjukvården är att behöva 
hantera sorg och död vilket kan leda till känslomässig utmattning. Om det görs i samband 
med underbemanning kan det göra att sjuksköterskorna får en känsla av otillräcklighet.  
 
Konsekvenser av långvarig stress hos sjuksköterskor  
Lin, Liao, Chen och Fan (2014) skriver att skiftarbete i samband med övertidsarbete leder till 
arbetsrelaterad stress, vilket i sin tur ger sömnsvårigheter som kan leda till depressioner och 
ångestproblematik. Chin et al. (2015) beskriver ett samband mellan en sämre och kortare 
sömn under de dygnen som sjuksköterskor arbetar jämfört med när de är lediga. Bristen på 
sömn är relaterat till en ökad stress i arbetslivet samt utbrändhet, menar de.  
 
Han, Trinkoff och Geiger-Brown (2014) beskriver att sjuksköterskor som jobbar i skift endast 
sover ungefär fem timmar mellan skiften. Bengtsson (2013) skriver att den rekommenderade 
sömnen är mellan sex till nio timmars sömn per dygn som vuxen. Fortsättningsvis skriver 
Han, Trinkoff och Geiger-Brown (2014) att problemen med att sjuksköterskorna inte sover 
ordentligt mellan skiften kan det leda till ett fatigue tillstånd och sömnsvårigheter även när 
sjuksköterskorna är lediga. Asp och Ekstedt (2009) menar att fatigue är ett tillstånd av djup 
mental och fysisk trötthet. De påstår även att tillståndet kan uppkomma ur långvarig stress. 
Han, Trinkoff och Geiger-Brown (2014) skriver att fatigue kan påverka musklernas stelhet 
och värk i rygg, nacke och axlar kan uppstå. Asp och Ekstedt (2009) beskriver att om fatigue 
förekommer en längre period kan ett utmattningssyndrom uppkomma. Det i sin tur kan ge mer 
allvarliga konsekvenser som nedbrytning av hjärnvävnad vilket kan leda till minnesförlust. 
Därför är det viktigt att häva den negativa spiralen innan bestående skador uppkommer. 
 
Kliniska studier som gjorts på långtidssjukskrivna patienter med psykisk ohälsa har visat att 
sjukskrivningarna ofta är relaterade till arbetet (Socialstyrelsen, 2003). Trybou et al. (2014) 
menar att sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress i större utsträckning resulterar i 
långtidssjukskrivning än korttidssjukskrivning. De skriver även att sjuksköterskor känner sig 
förpliktigade gentemot patienter och arbetskollegor och tar därför inte ut sjukdagar under 
kortare perioder när det behövs utan kan istället bli utbrända och långtidssjukskrivna. Roelen 
et al. (2013) menar att sjuksköterskor har ett riskyrke eftersom att det stundtals uppkommer 
situationer som kräver mental och känslomässig ansträngning. Psykologiska ansträngningar 
kan framkalla stressreaktioner när kraven upplevs som belastande. Om kraven håller i sig en 
längre period kan det leda till sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron leder i sin tur till personalbrist som 
är en riskfaktor till arbetsrelaterad stress. Det är av stor vikt att den här problematiken 
uppmärksammas av chefer inom hälso- och sjukvården. Görs det kan sjukskrivningar 
förhindras eftersom att fysiska och psykiska försämringar upptäcks i ett tidigare skede. 
(Roelen et al. 2013). 
 
Patientsäkerhet 
Roelen et al. (2013) beskriver att när sjukfrånvaron i vården är hög påverkas effektiviteten av 
vården och patientsäkerheten försämras. Enligt Ulrich et al. (2015) kan personalbrist leda till 
etisk stress eftersom att sjuksköterskorna inte hinner göra det som förväntas av dem. Sandman 
och Kjellström (2013) påstår att etisk stress innebär att ett agerande känns rätt att göra, men 
institutionella begränsningar gör det nästintill omöjligt att utföra. Ulrich et al. (2015) fortsätter 
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beskriva att moraliska bekymmer och ett känslomässigt lidande hos sjuksköterskorna kan 
uppkomma och ge symptom som trötthet, frustration och en känsla av maktlöshet. Etisk stress 
hos sjuksköterskor kan även leda till en sämre vårdkvalité och patienterna kan i slutändan bli 
lidande.  
 
Chin et al. (2015) fann att sjuksköterskor som sover mindre ger en sämre vård till patienter än 
de sjuksköterskor som får mer sömn. I Han, Trinkoff och Geiger-Browns (2014) artikel 
skriver de att sömnproblemen ökar när sjuksköterskorna arbetar oregelbundna tider. De påstår 
även att det oftare begås misstag i läkemedelshanteringen och dödligheten bland patienterna 
ökar när sjuksköterskorna arbetar långa pass och i skift.  
 
Prevention av arbetsrelaterad stress 
Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet kan göras i fyra steg genom att undersöka arbetsmiljön, 
bedöma riskerna, åtgärda riskerna, skriva en handlingsplan och sedan kontrollera att 
åtgärderna har fungerat. Det är viktigt att arbetsgivaren utför medarbetarsamtal och diskuterar 
förväntningar på arbetsinsatser och om det finns tillräckligt med stöd från chefer och kollegor. 
En annan viktig aspekt att diskutera är om tid, kunskap och resurser är tillräckliga för att 
arbetsuppgifterna ska kunna genomföras. Därefter ska risken för arbetsrelaterad stress 
bedömas, rimliga åtgärder ska sättas in och sedan utvärderas efter en tid (Arbetsmiljöverket, 
2017). 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen fokuserar på sjuksköterskans livsvärld och lidande när 
vårdandet inte blir som planerat. Det optimala är att vårda öppet och följsamt eftersom att 
sjuksköterskan då kan använda all sin kunskap genom att se, lyssna, känna och försöka förstå 
patientens livsvärld. Av olika anledningar är det inte alltid möjligt att ge en god vård som 
sjuksköterska, men ansvaret för ett gott möte ligger ändock alltid hos vårdpersonalen. 
(Dahlberg & Segesten, 201). 
 
Livsvärld 
Alla människor har en livsvärld och det begreppet kan förstås som livet så det erfars. 
Livsvärlden är högst personlig eftersom att varje individ upplever livet och världen på olika 
sätt. Genom livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Livsvärlden 
delas med och påverkas av andra människor (Dahlberg & Segesten, 2010). När 
sjuksköterskan inte kan ge en god vård på grund av stress kan etiska bekymmer förekomma 
och leda till etisk stress (Sandman & Kjellström, 2013). Symtom vid stress kan yttra sig som 
huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter, ångest, depression och lättretlighet som i sin tur kan 
leda till att hälsa och välbefinnande övergår i lidande och sjukdom och då förändras 
livsvärlden (Stjernström-Roos, 2014). 
 
Vårdlidande 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det mänskligt av sjuksköterskan att inte alltid orka ge 
god vård, men det leder till beklagliga konsekvenser för patienter. Vårdrelationen mellan 
vårdare och patient ska vara hälsofrämjande, men när den inte är det på grund av till exempel 
stress kan ett vårdlidande hos patienten uppstå. Vårdlidande innebär att patienten lider på 
grund av att något blivit fel i sjukvården eller i bemötandet från vårdpersonalen. Om vårdare 
är kalla och oengagerade kan patienterna känna sig åsidosatta och ouppmärksammade. 
Följden blir att patientens hälsoprocesser inte stöds och att vården inte blir hälsobringande. De 
beskriver även att det är viktigt för vårdaren att analysera sitt eget lidande för att kunna hjälpa 
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sina patienter till hälsa. Om inte reflektion sker av vårdaren kan deras lidande omedvetet föras 
över till patienten.  
 
Hälsa och ohälsa 
Hälsa beskrivs som ett komplext begrepp och kan förstås på olika sätt utifrån vilken individ 
som blir tillfrågad (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa har samband med religiösa, 
filosofiska, ekonomiska, politiska, kulturella och etiska värderingar. Begreppet hälsa har 
därför olika innebörder för alla individer beroende på vad som är viktigt i deras livsvärld. 
Hälsa kan ur en synvinkel beskrivas som frånvaro av sjukdom som är rent fysiskt. En annan 
aspekt är att hälsa ses som något annat än frånvaro av sjukdom. Människan kan då ses som en 
helhet eftersom att både kropp, själ och ande ingår (Willman, 2009). Stjernström-Roos (2014) 
skriver att en långvarig stress kan leda till fysiologiska sjukdomar som till exempel 
hjärtinfarkt, fibromyalgi men även psykologiska sjukdomar som utmattningssyndrom. 
Dahlberg och Segesten (2010) menar alltså att beroende på vem som blir tillfrågad kan 
tillståndet av sjukdom ses som antingen ohälsa eller hälsa trots sjukdom. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Arbetsrelaterad stress är ett ökande samhällsproblem i såväl Sverige som i övriga världen. 
Inom hälso- och sjukvården uppkommer stressen främst på grund av sociala problem på 
arbetsplatsen eller ur hög arbetsbelastning. Den arbetsrelaterade stressen leder till att 
sjuksköterskorna inte kan utföra det arbete som förväntas och ur det kan etisk stress utvecklas. 
Sjuksköterskorna kan påverkas av det och få en känsla av otillräcklighet. På lång sikt drabbar 
arbetsrelaterad stress sjuksköterskornas hälsa negativt och kan bidra till bland annat 
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, irritation, trötthet och värk i kroppen. Om 
känslorna infinner sig under en längre period kan det leda till utbrändhet med påföljande 
sjukskrivning. Arbetsmiljön påverkas negativt av sjukskrivningar eftersom att det kan leda till 
underbemanning, vilket ger ytterligare stress som i sin tur kan leda till konflikter på 
arbetsplatsen. Som resultat av den arbetsrelaterade stressen blir kvalitén av vården sämre och 
patienterna blir lidande. Därför är det viktigt att hitta strategier och åtgärder för att minska 
stressen hos sjuksköterskor. Idag saknas det forskning kring preventiva åtgärder inom 
området för att förebygga stress. 
SYFTE 
Syftet var att belysa forskning som påvisar orsaker till samt preventiva åtgärder mot 
arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. 
 
METOD 
Design 
En allmän litteraturöversikt utfördes för att finna forskning om preventiva åtgärder samt 
orsaker till den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor. Författarna har valt att följa den 
arbetsgång som föreslås av Friberg (2012). En litteraturöversikt är en sammanställning utav 
kunskapsläget som det ser ut just nu. Studiens resultat bör baseras på systematiskt utvalda 
vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa ansatser kan inkluderas i en 
litteraturöversikt (Friberg, 2012). Enligt anvisningar får endast en ansats väljas och författarna 
har valt att artiklar med en kvantitativ ansats till den här studien. En induktiv design har valts 
eftersom att syftet med studien är att ta del av erfarenheter och observationer för att sedan dra 
slutsatser utifrån det (Birkler, 2007. s. 184). 
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Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes under våren 2017. Inledningsvis gjordes en pilotsökning i PubMed 
och Cinahl för att se hur forskningsläget kring ämnet var. Båda databaserna publicerar artiklar 
för ämnen relaterade till omvårdnad och valdes därför. Pilotsökningen visade ett stort utbud 
av forskning och ämnet valdes. Olika kombinationer av MeSh-termer i PubMed och Cinahl 
Headings i Cinahl användes. Kombinationerna som ansågs mest relevanta för syftet söktes 
efter och sökord som “Stress, Occupational”, “burnout, professional” och “Nurses” användes 
mestadels. Det gjordes för att få en systematisk sökning. Övriga Cinahl headings och MeSh-
termer med liknande innebörd användes för att variera kontexten och för att få fram alla 
artiklar som berörde ämnet (bilaga 1). I databasen PubMed återfanns få artiklar som 
besvarade syftet och fanns i full text. Därför har resultatet mestadels baserats på artiklar som 
återfanns i Cinahl. Uppsatsen kompletterades därefter med litteratur som var relevant för 
ämnet.  
 
Urval och urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara kvantitativa, vetenskapliga 
original artiklar, skrivna på engelska, granskade av en forskningsetisk kommitté och 
godkända (peer reviewed). Artiklarna ska omfatta legitimerade sjuksköterskor som arbetar 
inom somatisk vård, och finnas i ”Full Text” och inte vara äldre än åtta år. 
 
När träffar i de olika databaserna påträffades lästes först titeln på alla artiklarna. Abstract 
lästes på de artiklar som verkade intressanta och passande för syftet. Vid fynd som ansågs 
relevanta för studien lästes hela artikeln och bedömdes utifrån kvalité och relevans. Därefter 
gjordes en gemensam bedömning författarna emellan om huruvida artikeln skulle användas 
till studien eller inte. 13 kvantitativa och vetenskapliga originalartiklar som var relevanta för 
syftet valdes ut. För att kvalitetsgranska den insamlade datan användes en mall ur Forsberg 
och Wengströms (2013) bok. Efter kvalitetsgranskningen visade det sig att två av artiklarna 
inte var av god kvalitet och exkluderades därför. Ytterligare en sökning utfördes, och tre 
artiklar återfanns som visade sig vara av god kvalitet efter granskningen och inkluderades i 
studien. Därmed baseras resultatet på 14 kvantitativa original artiklar av god kvalitet. Mallen 
utav Forsberg och Wengström (2013) innehöll olika ja och nej frågor som skulle svaras på 
och avgöra om artikelns kvalitet var hög eller låg samt om den svarade till syftet. Författarna 
bedömde själva kvalitén på artiklarna utifrån svaren på frågorna i mallen. Ett exempel på en 
fråga var hur stort bortfall det var i studien.  
 
Analys 
Författarna försökte åsidosätta sina förförståelser. Förförståelsen bestod av att 
sjuksköterskeyrket är stressande och att majoriteten av de sjukskrivna sjuksköterskorna blir 
det på grund av stressen. Förförståelsen fanns under hela uppsatsförfarandet i åtanke hos 
författarna för att göra oss medvetna om den och för att undvika vinklade resultat. 

Materialet som valdes ut lästes och granskades för att sedan diskuteras tillsammans. 
Författarna tog upp delar som de funnit relevanta för studien ur varje artikel som lästs. 
Resultaten diskuterades i förhållande till studiens syfte och författarnas förförståelse. Sedan 
eftersöktes likheter och skillnader i de utvalda artiklarna och sammanställdes till en 
artikelmatris (Bilaga 2). Det här tillvägagångssättet föreslås av Friberg (2012). När likheter i 
artiklarna var funna uppkom tre teman som resultatet sedan skulle utgöras av.  
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Forskningsetiska aspekter 

Samtliga författare till artiklarna som använts i studien har vidtagit åtgärder och har inhämtat 
informerat samtycke i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Alla informanter i de 
granskade studierna har därmed avidentifieras och blivit informerade om studiernas innehåll 
och syfte. Deltagandet i studierna har varit frivilligt för informanterna, vilket de även blivit 
informerade om. Artiklarna som valdes ut har blivit granskade av en forskningsetisk kommitté 
och är godkända. Resultaten som funnits i artiklarna och besvarat studiens syfte har 
inkluderats. Egna förkunskaper har försökt åsidosättas för att inte påverka studiens resultat. 

RESULTAT 

När resultatet granskades återfanns likheter mellan artiklarna och tre huvudteman skapades. 
Psykologiska orsaker till arbetsrelaterad stress, organisatoriska orsaker till arbetsrelaterad 
stress och preventiva åtgärder mot arbetsrelaterad stress. 

Psykologiska orsaker till arbetsrelaterad stress 

I Rushton, Batcheller, Schroeder & Donohues (2015) studie framkom det att etisk stress var 
vanligare hos sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka patienter. Etisk stress gör att 
sjuksköterskorna blir mindre personliga och kan känna sig depersonaliserade. Forskarna kom 
även fram till att sjuksköterskor som har större risk att ta åt sig av negativitet, alltså innehar en 
låg motståndskraft, löper en större risk för känslomässig utmattning och depersonalisering. Li 
Shang, Galatsch, Siegrist, Müller och Hasselhorn (2013) visar att drygt 8% av 
sjuksköterskorna i deras studie tydligt uttryckte en vilja att lämna sitt yrke på grund av för 
höga krav, upplevd känsla av låg kontroll och att arbetet upplevdes överbelastade. Dollard et 
al. (2012) visade att om sjuksköterskorna hade kontroll över sitt arbete kände de mindre 
psykisk stress och ångest. Forskarna tog även upp liknande begrepp som Li et al. (2013) 
gjorde, och menade att emotionella krav, emotionell utmattning, kontroll och stöd är relaterat 
till stress.  

Dollard et al. (2012) studerade samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och 
arbetsbörda, emotionella krav, kontroll över arbetet och stöd från chefer samt kollegor. 
Studien visade att det fanns ett samband mellan den psykosociala miljön och alla ovannämnda 
faktorer. Ansågs den psykosociala miljön som bristfällig påverkades arbetsbördan, de 
emotionella kraven och kontrollen negativt. Forskarna ställde även emotionell utmattning i 
relation till kontroll och stöd från kollegor vilket visade signifikanta positiva samband. Det 
innebar att om sjuksköterskorna kände att de hade kontroll över arbetet och stöd från sina 
kollegor sjönk graden av deras emotionella utmattning. Li et al. (2013) beskrev även att en 
obalans mellan ansträngning och belöning bidrog till emotionell utmattning. Forskarna 
menade att belöningen kunde bestå av lön, arbetssäkerhet eller uppskattning medan 
ansträngning var sjuksköterskans subjektiva upplevelse. Schulz et al. (2009) forskade 
angående obalansen mellan ansträngning och belöning i arbetet hos sjuksköterskor och ställde 
det i relation till emotionell utmattning. De använde sig av Maslach burnout inventory scale 
för att mäta faktorer som kunde påverka utbrändhet såsom emotionell utmattning och 
depersonalisering. Studien jämförde sjuksköterskor som arbetade på en psykiatrisk avdelning 
med sjuksköterskor som arbetade i somatiken. Resultatet visade att det främst var 
sjuksköterskor i somatiken som upplevde en obalans mellan ansträngning och belöning. På 
grund av obalansen framkom en känsla av emotionell utmattning hos dem. Resultatet visade 
att 42% av alla som ingick i studien påverkades negativt av en ansträngnings- och 
belöningsobalans och därmed löpte de en större risk för emotionell utmattning.  
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Organisatoriska orsaker till arbetsrelaterad stress 

Abushaikha och Saca-Hazboun (2009) menade att en otillräcklig lön var en bidragande faktor 
till utbrändhet. En signifikant skillnad återfanns av depersonalisering mellan sjuksköterskor 
som rapporterade en tillräcklig inkomst och de som rapporterade en otillräcklig inkomst. 
59,2% av sjuksköterskorna upplevde att deras inkomst var för låg i förhållande till deras 
behov.  

I Russells (2016) studie visades ett samband mellan indragna, förkortade och avbrutna 
lunchraster och utbrändhet orsakad av känslomässig utmattning. Studien visade även att 
sjuksköterskorna själva ansåg att vårdkvalitén blev sämre när de upplevde 
utbrändhetssymptom. Karhula et al. (2013) fann att hög arbetsbelastning i samband med ett 
jobbschema som endast gav enstaka dagars ledighet mellan arbetspassen i större utsträckning 
gav en sämre sömnkvalité. Forskarna delade upp sjuksköterskorna i två olika grupper, en med 
de som upplevde sig ha hög arbetsbelastning och en för de med låg arbetsbelastning. Ett av de 
främsta fynden som gjordes var att sjuksköterskorna med hög arbetsbelastning inte kunde 
påverka sitt schema i samma utsträckning som gruppen med låg arbetsbelastning (67% 
respektive 89%). Forskarna menade även att skiftarbete påverkade återhämtningen negativt. 
Efter ett nattskift uppgav 60% av sjuksköterskorna att de återhämtat sig dåligt eller inte alls.  

Preventiva åtgärder mot arbetsrelaterad stress 

Lupo et al. (2013) har genomfört ett träningsprogram med syfte att motverka psykisk stress 
hos sjuksköterskor som arbetade inom cancervården. Träningsprogrammet innehöll tolv 
sessioner av teori, kortfilmer och rollspel. Under rollspelen fick sjuksköterskorna utbyta 
erfarenheter som berörde cancervården. Resultatet av studien visade att efter sessionerna hade 
nivåerna av stress och utbrändhetssymptom sjunkit signifikant. Isaksson-Rø, Gude, Tyssen 
och Aasland (2009) valde att genomföra en uppföljningsstudie av sjuksköterskor ett år efter 
en fem dagars utbildning i stresshantering. Sjuksköterskorna som ingick i studien fick under 
utbildningen utöva olika psykiska aktiviteter som mindfulness och avslappning men likväl 
fysiska aktiviteter. Varje dag hade utbildningen teman som var på både psykologisk och 
organisatorisk nivå. Sjuksköterskorna blev informerade om olika orsaker som kan leda till 
stress och därefter presenterades strategier för att hantera den. 160 av de ursprungliga 172 
sjuksköterskorna medverkade i uppföljningsstudien. Efter ett år hade utbrändheten och den 
känslomässiga utmattningen sjunkit från 40% till 26%. Santos et al. (2015) utförde en 
interventionsstudie med 13 sjukvårdsarbetare varav fem var sjuksköterskor, sex 
undersköterskor och två sjukskötersketekniker. För att utvärdera effekten av mindfulness 
utfördes ett träningsprogram under sex veckor, fyra gånger per vecka under en timme per 
tillfälle. Resultatet visade att mindfulness gav en signifikant reduktion av depression, stress, 
utbrändhet och ångest. Forskarna mätte även upplevelsen av livskvalité före och efter 
träningsprogrammet vilket visade en signifikant ökning. Foureur et al. (2013) bekräftar i sin 
studie med 28 svaranden att mindfulness i 20 minuter under åtta veckor är en metod som 
minskade stressen hos sjuksköterskor. Fang och Li (2015) undersökte om yoga minskade 
sjuksköterskors stressupplevelse och sömn kvalite’. En uppföljning efter sex månader gjordes 
och den grupp med sjuksköterskor som i början av studien hade förhöjda stressnivåer 
reducerade de nivåerna från 45% till 19%. Även sömn kvalitén förbättrades hos de 
sjuksköterskor som utövade yoga. 

Freitas, Carneseca, Paiva och Paiva (2014) har gjort en studie och låtit sjuksköterskor under 
fem dagar i veckan i tre månader utöva fysiska aktiviteter i tio minuter per dag. Forskarna 
fann ingen skillnad i sjuksköterskornas stressnivåer, depressioner, utbrändhet eller ångest. 



8	
	

Dock blev 62,5% av sjuksköterskorna som innan studien kände av fatigue bättre och 95,2% 
av sjuksköterskorna som klagade över smärta kände sig markant bättre. Günüşen och Üstüns 
(2010) utvärderade effekten av stödgrupper med reflektion och stresshanteringsgrupper. 
Resultatet visade att stödgrupperna minskade den känslomässiga utmattningen och likt 
Isaksson-Rø et al. (2009) påvisade de att utbildning i stresshantering även gjorde det. Direkt 
efter studien fanns ingen markant skillnad mellan gruppernas effekt av att minska stress och 
känslomässig utmattning. Gemensamt för båda grupperna var att effekten avklingade efter sex 
månader och den känslomässiga utmattningen ökar igen (Günüşen och Üstüns, 2010).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden gick ut på att sammanställa data under olika teman vilket ses som den lägsta nivån 
av bearbetning, dock rekommenderas metoden vid kandidatuppsats av Axelsson (2012). 
Arbetsrelaterad stress har visat sig vara ett väl beforskat område och det finns ett stort utbud 
av litteratur. Svårigheten med ett beforskat ämne är att begränsa sökningarna och samtidigt få 
med alla relevanta artiklar för att få ett ovinklat resultat. I efterhand kan vi se att området som 
valts ut eventuellt är för brett och skulle behöva begränsas ännu mer för att säkerhetsställa att 
all forskning som besvarar syftet har inkluderats. 

Axelsson (2012) skriver att forskning inom hälso- och sjukvården har ökat och därför finns 
det större behov av att utföra översikter av den befintliga forskningen. Författarna valde att 
utföra en litteraturöversikt eftersom att det fanns en tidsbegränsning som ansågs för kort för 
att göra en utförlig interventionsstudie angående preventionsåtgärder mot den arbetsrelaterade 
stressen. Ytterligare en orsak till att författarna valde att genomföra en litteraturstudie var på 
grund av att det behövs mer samlad kunskap  av aktuell forskning, vilket ses som en styrka. 
Hade en annan ansats valts som till exempel intervjustudier eller enkätstudier så hade man fått 
fram en annan information och kunskap. En interventionsstudie hade enbart haft fokus på 
svensk sjukvård, medan   resultat från inkluderade  artiklarna även är baserade på andra 
sjukvårdssystem utöver det svenska. Dock hade det inte varit möjligt att undersöka 
preventionsåtgärder till den arbetsrelaterade stressen på grund av tidsbegränsning. Eftersom 
syftet var att undersöka preventionsåtgärder så anser författarna att metodvalet att genomföra 
en litteraturstudie var det mest lämpliga.  

Att en pilotsökning utfördes i början av datainsamlingen ser författarna som en styrka 
eftersom att det gavs en överblick över det aktuella forskningsläget. När det framkom att det 
var ett väl belyst område kunde vi se att det saknades aktuella översikter inom vissa områden 
och då valdes ämnet. Pilotsökningen utfördes inte systematiskt och därför påträffades många 
träffar som besvarade syftet. När författarna sedan utförde systematiska sökningar 
begränsades träffarna så att urvalet blev för litet för att utföra studien. Författarna hade 
därmed problem med att utföra en systematisk sökning som gav tillräckligt med träffar som 
svarade till studiens syfte och inklusionskriterier. Därför bokades ett möte med en 
bibliotekarie för att få hjälp med sökningen. Det kan ses som en styrka att professionell hjälp 
mottogs eftersom att datainsamlingen blev systematisk och ingen relevant forskning förbisågs. 
Artiklarna som påträffades i PubMed var få och de flesta valdes bort på grund av att de inte 
fanns i ”Full Text” och eftersom att artiklarna i Cinahl bättre besvarade syftet. Det kan ses 
som en svaghet eftersom att bredden på resultatet minskar när studien främst har baserats på 
artiklar från en databas. En styrka är att Cinahl publicerar mer studier för omvårdnad än 
PubMed. Att resultatet baseras på 14 artiklar när minimikravet var tolv ses som en styrka 
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eftersom att ämnet är brett och ytterligare aspekter kunde tas upp och jämföras med övriga 
artiklar. 

Axelsson (2012) beskriver att det är en fördel och styrka att både inkludera en kvalitativ- och 
kvantitativ ansats vid forskning inom hälso- och sjukvården. Motiveringen är att det i större 
omfattning går att studera problemet ur olika perspektiv och på så sätt kunna få en vidare 
kunskap av hur verkligheten ser ut (Axelsson, 2012). Anledningen till att endast kvantitativa 
artiklar valdes ut var på grund av att anvisningarna beskrev att resultatet endast skulle baseras 
på en sorts forskning. Författarna till den här studien ser det som en svaghet att endast en 
ansats valts ut eftersom att kvalitativ forskning framför mer individuella känslor och 
upplevelser som inte kvantitativ forskning får. Hade båda ansatserna inkluderats kunde 
möjligtvis fler orsaker till stress påvisats. Inklusions- och exklusionskriterier upprättades för 
att finna studier som besvarade syftet. Författarna var medvetna om att inklusions- och 
exklusionskriterier dvs projektets avgränsning kan stor betydelse för vilkel kunskap man får 
fram. Artiklarna avgränsades till att de ej fick vara äldre än åtta år för att få ett så aktuellt 
resultat som möjligt. Ytterligare en avgränsning som användes var språket. Att endast 
inkludera artiklar på engelska var ett aktivt val från författarnas sida eftersom att det blir 
problematiskt att tolka artiklar på övriga språk. Enligt SBU (2014b) ska språkavgränsningar 
göras med hänsyn till författarnas kunskaper. Svagheter kan dock ses eftersom att relevant 
forskning kan ha förbisetts i avgränsningarna. Hade andra inklusionskriterier utformats hade 
resultatet kunnat bli annorlunda.  

Analysarbetet har genomgående följt Friberg (2012) vilket anses vara en styrka. 
Gemensamma teman upptäcktes för en del av artiklarna vilket anses vara en styrka. Teman 
som ej liknade varandra uppkom men inkluderades trots det eftersom att artiklarnas resultat 
svarade mot studiens syfte och författarna ville inte förbise någon forskning för att få ett 
tillförlitligt resultat. En svaghet som bör tas upp i studien är att författarna inte har en stor 
förkunskap angående analyssammanställning vilket kan påverka studiens validitet. Författarna 
är medvetna om sina förförståelser, vilket kan ha inverkat på resultatet eftersom att en viss 
förkunskap inom ämnet funnits vilket kan ha påverkat reliabiliteten i resultatet. Dock så fanns 
förförståelserna i åtanke under uppsatsen gång vilket ses som en styrka eftersom att vi då 
kunnat sätta den emot resultatet. 

Studierna var publicerade från 2009 till och med 2016 och resultatet kan därmed anses vara 
relevant och ger en översikt av aktuell forskning. Artiklarna som valdes besvarade syftet och 
innehöll de inklusionskriterier som fanns för studien, vilket ses som en styrka. Resultatet har 
blivit brett eftersom att artiklar med teman som inte liknade varandra men besvarade syftet 
har inkluderats. Både styrkor och svagheter kan ses med det tillvägagångssättet. En styrka är 
att studien tar upp olika aspekter som påverkar arbetsrelaterad stress och preventionsåtgärder. 
Svagheter med det breda resultatet är att det kan ses som spretigt och att artiklarnas resultat 
inte styrker varandra fullt ut. Författarna valde att inkludera de olika artiklarna för att ingen 
forskning skulle förbises samt för att resultaten i viss mån går att relatera till varandra. 
Ytterligare en faktor som styrker trovärdigheten för studien är att artiklarna som inkluderats 
endast är baserade på vårdpersonal. Litteraturöversikten innefattar forskning från Europa, 
Asien, Oceanien och Nordamerika och därmed fås en bredare bild av hur arbetsrelaterad 
stress ter sig världen över. Däremot har kulturella synsätt inte tagits i beaktning vilket kan ses 
som en begränsning.  
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Resultatdiskussion 

Psykologiska faktorer  

Resultatet i aktuell studie visar forskning som fokuserat på mätning av ansträngning- och 
belöningsobalans. Enberg, Sundelin och Öhman (2013) skriver att överengagemang kan leda 
till en ansträngnings- och belöningsobalans. Sjuksköterskor som anser sig ha en obalans 
mellan ansträngning och belöning har en tendens att vara överengagerade i arbetet menar de. 
Som resultatet i den här studien visat så kan en ansträngnings- och belöningsobalans leda till 
emotionell utmattning. 

I resultatet framkom det att ett jobbschema som endast ger enstaka dagars ledighet mellan 
arbetspassen ger en sämre sömnkvalité. Rutledge et al. (2009) bekräftar det och skriver att den 
emotionella utmattningen, stressen och arbetsbördan kan påverkas av sömnen. Forskarna 
menar att sjuksköterskor som sover sex timmar eller färre mellan arbetspassen löper en ökad 
risk för emotionell utmattning, stress och en tyngre arbetsbörda. De skriver även att sömnbrist 
ökar risken för misstag, olyckor, sämre kognitiva förmågor och utbrändhet (Rutledge et al. 
2009). Författarna kan se ett samband mellan en ökad emotionell utmattning, stress och sömn 
med en sämre vårdkvalité för patienterna eftersom att misstag och olyckor i större 
utsträckning sker i samband med en sämre sömn. 

Resultatet visade att etisk stress är vanligare bland sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka 
patienter. Öresland och Lützén (2014) påstår istället att etisk stress även kan uppkomma via 
yttre hinder som till exempel tidspress och platsbrist för patienter eller inre hinder som 
känslor av ovilja hos sjuksköterskorna. Resultatet i aktuell studie visade även att emotionell 
utmattning är relaterat till stress och att den emotionella utmattningen gör att sjuksköterskorna 
inte känner sig tillräckliga. Öresland och Lützén (2014) menar likt resultatet i studien att etisk 
stress påverkar sjuksköterskornas mående negativt. Bemötandets kvalité till patienten blir 
lidande eftersom att när för många etiska dilemman uppkommit utvecklar sjuksköterskorna ett 
skydd och känner inte längre av den etiska stressen. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 
sjuksköterskornas hållning och agerande alltid ska problematiseras i etiskt svåra situationer. 
Det bör göras både för sjuksköterskornas egen skull men även för patienternas välbefinnande 
och det är särskilt viktigt i situationer när höga krav ställs på vårdarna. Fortsatt skriver de att 
det är centralt att belysa sjuksköterskornas perspektiv i vårdandet eftersom att om de inte 
upplever vårdmiljön som positiv kan det leda till konsekvenser för patienternas vård. I linje 
med Russell (2016) skriver även Dahlberg och Segesten (2010) att sjuksköterskor kan hamna 
i situationer där de inte känner sig tillräckliga och det kan göra att patienterna i slutändan blir 
lidande. Författarna anser att det är det viktigt att reflektera över situationer när stress uppstår 
och sedan bearbeta samt hantera stressen för att bespara patienten det vårdlidande som annars 
kan uppstå vilket även styrks av Dahlberg och Segesten (2010). 

Studiens teoretiska referensram tar sin utgångspunkt i livsvärldsteorin. Där beskrivs att den 
enskilda livsvärlden delas med och påverkas av andra. Det är även genom livsvärlden som 
hälsa, sjukdom och lidande utspelas (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna till den aktuella 
studien anser att om det ska vara möjligt för patienterna att känna sig trygga i vården måste 
sjuksköterskorna känna sig i balans och utan stress. Dahlberg och Segesten (2010) påstår att 
det är av stor vikt för en god vård att vårdare får ta del av patienternas livsvärld eftersom att 
patienterna är experter på sin egen kropp. Författarna anser att om sjuksköterskorna är så 
stressade att de inte upplever egen hälsa, blir det svårt att bringa hälsa till patienterna.  
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Organisation 

Arbetsrelaterad stress kan orsakas av brister i organisationen. För höga krav och bristande 
kontroll är två av de påverkande faktorerna till stress som tas upp i studien vilket även 
stärks av den Europeiska arbetsmiljöbyrån (2002). Fiabane, Giorgi, Sguazzin och Argentero 
(2012) menar att organisationen bör se över hur mycket patienter de kan ta in i jämförelse 
med hur många sjuksköterskor det är som jobbar och inte överskrida det. Forskarna kom fram 
till att 36,1% av de medverkande i studien stals på energi via överbeläggningar av patienter 
(Fiabane, Giorgi, Sguazzin och Argentero 2012). Utbrändhet och emotionell utmattning är ett 
återkommande begrepp i den här studiens resultat. En vanlig orsak till utbrändhet är att 
sjuksköterskor känner sig otillräckliga och inte klarar av de dagliga arbetsuppgifterna. Det kan 
relateras till överbeläggningar eftersom att resurserna inte räcker till. Fortney et al. (2013) 
menar att utbrändhet påverkar sjukvårdens kvalité negativt genom ökade medicinska 
felgivningar och lägre visad empati för patienterna. Konsekvenserna är förödande eftersom att 
målet enligt hälso- och sjukvårdslagen är att bidra till medborgarnas hälsa och erbjuda vård på 
lika villkor där respekt är grundpelaren (Blomqvist & Peterson, 2014). Dahlberg och Segesten 
(2010) menar att vårdandets övergripande syfte är att stödja och stärka människors 
hälsoprocesser. När frånvaro av empati förekommer i vårdandet drabbas patienten negativt. 
När en sjuksköterska är kall, oengagerad och stressad kan patienter dräneras på energi och 
välbefinnande. Det vårdande mötet blir inte längre vårdande eftersom att patientens 
hälsoprocesser inte stöds vilket även drabbar vårdrelationen negativt. När vårdrelationen inte 
är hälsofrämjande kan ett vårdlidande skapas och ohälsa hos patienten kan uppstå. Att 
vårdpersonal främjar ohälsa är inte i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och ska undvikas 
i högsta möjliga mån anser författarna och det styrks även av Dahlberg och Segesten, (2010).  

I resultatet beskrivs det att majoriteten av sjuksköterskor som arbetar natt inte känner sig 
utvilade vilket enligt Rutledge et al. (2009) kan påverka patientsäkerheten negativt eftersom 
att risken för misstag ökar.  

Preventiva åtgärder  

Resultatet i studien visar att mindfulness är en strategi som hjälper sjuksköterskor att reducera 
stress. Fortney et al. (2013) bekräftar att mindfulness minskar symptom för utbrändhet, 
depression, ångest och stress. Forskarna visar att en åtta veckors kurs i mindfulness ger en 
effekt av ökat välbefinnande under ungefär nio månader. I linje med Fortney et al. (2013) 
skriver Huan-Fang, Chia-Chi, Tsair-Wei och Yu-Rung (2016) att det finns positiva effekter av 
att sjuksköterskor utför stresshanteringsstrategier som mindfulnessprogram och teambaserade 
stödgrupper. Interventionen för de båda grupperna i studien varierade mellan fyra veckor och 
sex månader. Effekten av mindfulness och teambaserade stödgrupper varade mellan sex 
månader upp till ett år. Forskarna påtalar därefter vikten av att sjuksköterskor regelbundet ska 
utföra strategier för att bättre kunna hantera stress samt för att få en långvarig och betydande 
effekt. För att sammanfatta artiklarna som berört mindfulness har både interventionens tid och 
totallängd varierat, likaså hur länge effekten varat. Författarna ser inget tydligt samband 
mellan längden på kurserna och effekten i form av tiden med känslan av minskad stress. 
Enligt Chia-Chi et al. (2016) är det av avgörande vikt för sjuksköterskorna att få en 
regelbunden upprepning av stressreducerande metoder för en långvarig effekt. Det är ett 
förslag som författarna till aktuell studie även förespråkar. 
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SLUTSATS 

Författarnas slutsats är att det är viktigt att stanna upp och reflektera över situationer när stress 
förekommer för att förhindra misstag och bespara patienterna det vårdlidande som kan uppstå. 
Dessutom visar det sig att en ökad emotionell utmattning ger en sämre sömn för 
sjuksköterskorna vilket i sin tur leder till en sämre vårdkvalité för patienterna. Om 
sjuksköterskor är så stressade att de inte själva upplever egen hälsa är det svårt för dem att 
bringa hälsa och ge en god vård till sina patienter. Av preventionsåtgärderna som berörde 
mindfulness, yoga och stresshanteringsprogram fanns det inget tydligt samband mellan 
interventionstidens längd och hur länge den stressreducerande effekten höll i sig. Dock anser 
författarna efter att ha tagit del av det här resultatet att åtgärder bör sättas in i organisationerna 
och upprepas kontinuerligt för att få en fullgod effekt.  

Fortsatt forskning bör utföras inom området för preventionsåtgärder mot arbetsrelaterad 
stress. Det hade varit intressant att se interventionsstudier utföras i Sverige där mindfulness, 
yoga och stresshanteringsprogram ställs mot varandra och utvärderas, för att se vilken strategi 
som är mest fördelaktig. Uppföljningsstudier med intervjuer kan sedan utföras för att 
utvärdera effekten efter en tid. När det sedan finns tillräckligt med forskning gjord i Sverige 
hade det varit intressant att se en litteraturöversikt med sammanställda resultat från de olika 
interventionerna och intervjuerna. Det vore även fördelaktigt att inkludera både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar i en annan artikelöversikt för att få fler perspektiv på den 
arbetsrelaterade stressens orsaker och åtgärder. 
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Bilaga 1 

Sökschema 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Utvalda 

170407 Cinahl (MM "Stress, 
Occupational+/PC") 

Peer Reviewed + 
2009-2017 

487  

  AND Nurses (MM)  39 2 

170407 PubMed ("Burnout, 
Professional/prevention and 
control"[Mesh]) AND 
"Nurses"[Majr:NoExp] 

2009-2017 45 3 

170410 Cinahl Stress, Occupational (MM) Peer Reviewed + 
2009-2017 + Abstract 
available + Full text + 
English language 

578  
 

  AND Nurses (MM)  62 6  
 

170411 Cinahl (MM "Stress, 
Occupational+/PC") 

Peer Reviewed + 
2009-2017 

487  

  AND Nurse attitudes (MM)  16 2 

170411 Cinahl (MM "Stress, 
Occupational+/PC") 

Peer Reviewed + 
2009-2017 

487  

  AND Staff nurses (MM)  12 1 

 

  



	

Bilaga 2 

Artikelmatris 

Författare Årtal Land Syfte Deltagande 
efter bortfall 

Mätinstrument Metod Resultat Bortfall 

Schulz, M., 
Damkröger, 
A., Heins, C., 
Wehlitz, L., 
Löhr, M., 
Driessen, M., 
Behrens, J., 
Wingenfeld, 
K. 

2009 Tyskland. Att undersöka 
obalansen mellan 
ansträngning och 
belöning mellan 
sjuksköterskor i olika 
positioner. Även 
undersöka om det 
finns samband mellan 
utbrändhet och 
ansträngnings- och 
belönings obalans.  

389 Enkäter. 
Maslach Burnout 
Inventory (MBI), 
Effort reward 
imbalance (ERI). 

Kvantitativ Sjuksköterskor 
som arbetar i 
somatisk vård 
har en större 
ansträngnings- 
och belönings 
obalans och har 
även i större 
utsträckning mer 
emotionell 
utmattning.  

Finns ingen 
information 
om bortfall. 

Li, J., Shang, 
L., Galatsch, 
M., Siegrist, 
J., Müller, 
H.B., 
Hasselhorn, 
M.H. 

2013 Tyskland, 
Italien, 
Frankrike, 
Nederlän-
derna, 
Belgien, 
Polen, 
Slovakien 
och Kina.  

Jämföra olika faktorer 
som kan leda till stress 
och vad som kan göras 
för att reducera den.  

7,990 Enkäter. Bland annat 
ERI. 

Kvantitativ  Emotionell 
utmattning, 
emotionella krav, 
kontroll och stöd 
är relaterat till 
stress.  

59% 



	

Rushton, C., 
Batcheller, J., 
Schroeder, K., 
Donohur, P. 

2015 USA Identifiera hur 
utbrändhet och 
motståndskraft 
inverkar på 
sjuksköterskor. 

114 Tvärsnittsundersö-
kning. (MBI) 

Kvantitativ Etisk stress är 
vanligare hos de 
som arbetar med 
svårt sjuka 
patienter. Hopp 
och 
motståndskraft 
skyddar. 

37% 

Abushaikha, 
L., & Saca-
Hazboun, H. 

2009 Palestina Undersöka relationen 
mellan demografiska 
variabler, 
arbetstillfredsställelse 
och utbrändhet.  

152 Demografiska 
enkäter, Minnesota 
Satisfaction 
Questionnaire 
(MSQ) och MBI.  

Kvantitativ Lön var en 
bidragande 
faktor till 
utbrändhet i 
Palestina.  

40% 

Lupo, F. 
N.,  Arnaboldi, 
P., Santoro, L., 
D'Anna, E., 
Beltrami, C., 
Mazzoleni, 
EM., 
Verones,i P., 
Maggioni, A., 
Didier, F.   

2013 Italien Syftet med arbetet är 
att undersöka om 
träningsprogram 
minskar nivån av 
utbrändhet inom 
cancervården.  

10 Enkäter delades ut 
före och efter 
träningsprogrammet. 
Även en 
uppföljningsstudie 
utfördes. 

Kvantitativ Strukturerade 
träningsprogram 
hjälpte 
sjuksköterskor i 
cancervården att 
minska den 
psykiska 
stressen.   

40% 



	

Dollard, M., 
Opie, T., 
Lenthall, S., 
Wakerman, J., 
Knight, S., 
Dunn, S., 
Rickard, G., 
MacLeod, M. 

2012 Australien Forska efter samband 
mellan den 
psykosociala 
arbetsmiljön och 
påverkande faktorer.  

1=349 
2=435 

Enkäter för att 
undersöka den 
psykosociala 
arbetsmiljön. 

Kvantitativ Det finns 
samband mellan 
den psykosociala 
miljön och 
arbetsbörda, 
emotionella krav, 
kontroll över 
arbetet och stöd 
från chefer och 
kollegor.  

1=65% 
2=57% 

Karhula, K., 
Härmä, M., 
Sallinen, M., 
Hublin, C., 
Virkkala, J., 
Kivimäki, M., 
Vahtera, J., 
Puttonen, S. 

2013 Finland Forska i korrelationer 
mellan arbetsbörda, 
skiftarbete, trötthet på 
jobbet och 
återhämtning, bland 
annat. 

95 Internetbaserad 
enkät. Karasek’s job 
content 
questionnaire (JCQ).  

Kvantitativ Det finns en 
korrelation 
mellan hög 
arbetsbelastning, 
hög arbetsbörda 
och dåligt lagda 
scheman.  

28% 

Fang, R., & 
Li, X. 

2015 Kina Utvärdera hur yoga 
påverkar sömnkvalitén 
och arbetsrelaterad 
stress. 

120 Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Pittsburgh Sleep 
Quality Index 
(PSQI), 
Questionnaire on 
Medical Workers’ 
Stress (QMWS). 

Kvantitativ. Sjuksköterskorna 
i yogagruppen 
fick en bättre 
sömnkvalité och 
en minskad 
stress. 

Finns ingen 
information 
om bortfall. 



	

Russel, K. 2016 USA Identifiera hur 
sjuksköterskorna tror 
att utbrändheten kan 
reduceras. 

61 Enkäter. MBI och 
Human Services 
Suvrey (HSS).  

Kvantitativ Sjuksköterskorna 
upplevde att 
känslan av 
utbrändhet 
berodde på bland 
annat att de inte 
hann ta sina 
raster. 

40% 

Günüsen, P. 
N., & Üstün, 
B. 

2010 Turkiet Utvärdera effekterna 
av coping och 
stödgrupps 
interventioner för att 
reducera utbrändhet.  

108 Randomiserad 
kontrollerad studie 
med enkäter. MBI. 

Kvantitativ Precis efter mötet 
och upp till sex 
månader fann 
man en 
signifikant 
reducering i 
emotionell 
utmattning. 

61% 

Isaksson, E.I., 
Gude, T., 
Tyssen, R., 
Aasland, G. O. 

2009 Norge Forska i hur nivåerna 
av utbrändhet 
förändras efter en 
intervention ibland 
annat mindfulness för 
sjuksköterskor. 

160 Uppföljningsstudie 
med enkäter. MBI. 

Kvantitativ Medelnivån av 
utmattning hade 
reducerats. 

7% 



	

Foureur, M., 
Besley, K., 
Burton, G., 
Yu, N., Crisp, 
J. 

2013 Australien Se om mindfulness 
minskar stress. 

40, 20 
sjuksköters-
kor och 20 
undersköter-
skor. 

Före och efter 
interventionsstudie 
med enkäter. Gereral 
health questionnaire 
(GHQ), Sence of 
Coherence (SOC), 
Depression and 
anxiaty stress scales 
(DASS). 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ.  

Mindfulness 
minskade 
stressen. 

Finns ingen 
information 
om bortfall. 

Freitas, R. A., 
Carneseca, C. 
E., Paiva, E. 
C., Paiva, R. 
S. B. 

2014 Spanien Interventionsstudie för 
att se om fysisk 
aktivitet på 
arbetsplatsen minskar 
stress, ångest, 
depression och 
utbrändhet.  

21 Före och efter 
interventionsstudie 
samt en 
semistrukturerad 
enkät. Workplace 
physical activity 
(WPA). 

Kvasi 
experimentel
l 

Det fanns inget 
samband mellan 
fysisk aktivitet 
på arbetet och 
faktorerna som 
undersöktes. 
Dock minskade 
fatigue och 
smärta.  

Finns ingen 
information 
om bortfall. 



	

Santos, D. M. 
T., Kozasa, H. 
E., 
Carmagnani, 
S. I., Tanaka, 
K. L., Lacerda, 
S. S., 
Nogueira-
Martins, A. L. 

2015 Brasilien Utvärdera effekten av 
ett stressreducerande 
program med 
mindfulness. 

13 Interventionsstudie 
med enkäter och 
intervjuer.  
Percived stress scale 
(PSS), MBI, Beck 
Depression 
Inventory (BDI), 
State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI), 
Satisfaction With 
Life Scale (SWLS), 
Self-Compassion 
Scale (SCS), 
WHOQOL-BREF 
quality of life 
assessment, Work 
Stress Scale (WSS) 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ. 

Mindfulness gav 
en signifikant 
reduktion av 
depression, 
stress, utbrändhet 
och ångest. 

0% 



	

	


