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Bakgrund: Arbetsfrånvaro och långtidssjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress 

och psykisk ohälsa ökar. Dess effekter påverkar både individen, organisationen och 

samhället. Ett bra fungerande arbetsliv bidrar till folkhälsan både genom att minska den 

arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa. 

Syfte: Syftet var att beskriva effekter av interventioner vid arbetsrelaterad stress. 

Metod: Denna studie var en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades. 

Artiklarna analyserades, sammanfattades och delades in i tre teman. Resultaten beskrivs 

med hjälp av dessa tre teman. 

Reslutat: Vår studie visade att de vanligaste effekterna av interventioner vid 

arbetsrelaterad stress var förändringar i stressnivåer, ökad kunskap och förståelse för 

arbetsrelaterad stress samt ökat stöd, förändrade beteenden och attityder. Kognitiv 

beteendeterapi, avslappningsövningar och aktivt lyssnande var metoder som visade sig 

vara effektiva.  

Slutsats: Förändringar i stressnivå, ökad kunskap och förståelse samt ökat stöd, förändrade 

beteenden och attityder visade sig vara de viktigaste effekterna av interventioner vid 

arbetsrelaterad stress. Genom att kombinera interventioner på både individ- och 

organisationsnivå kan resultatet bli både effektivt och långsiktigt.  
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Background: The levels of absenteeism and long term disability due to work-related stress 

and mental health problem are increasing. It affects the individual, organization and 

society. A well-functioning workplace contributes to public health, with both reductions in 

work-related illnesses and social inequalities in health. 

Aim: The aim of this study is to describe the effects of interventions on work-related 

stress. 

Methods: This study was a literature study in which ten scientific articles were reviewed. 

The articles were analyzed, summarized and divided into three themes. The results were 

described using these three themes.   

Results: We found in our study that the most common effects of the interventions on 

work-related stress proved to be change in stress levels, increased knowledge and 

understanding of work-related stress and increased support, attitude and behavior change. 

Conclusion: Changes in levels of stress, increased knowledge and understanding as well as 

increased support, changing behaviors and attitudes proved to be the most important 

effects of interventions of work-related stress. By combining interventions at both 

individual and organizational levels, the result can be both effective and sustainable. 
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Inledning  

 

Arbetsfrånvaro och långtidssjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress och psykisk 

ohälsa ökar. Arbetsrelaterad stress håller även på att bli den största anledningen till 

arbetsrelaterade sjukdomar, något som påverkar både arbetaren och arbetsgivaren 

(Hassard, Cox, Murawski, De Meyer & Muylaert, 2011). 

 

Den stora ökningen av stress på arbetsplatsen beror till stor del på en globalisering och 

utvecklingen av informationsteknik som har förändrat arbetslivet. Ökningen beror också på 

den nationella och internationella strukturförändringen som sker och som påverkar 

samhället, organisationer och individer. Detta medför att kraven på flexibilitet och 

effektivitet ökar, vilket leder till omorganiseringar, osäkrare anställningsförhållanden och 

högre personalomsättning. Resultatet blir en mer osäker tillvaro för individen som kan 

känna stor oro, något som sedermera kan övergå till upplevd stress (Parmsund, Svensson, 

Tegbrant & Åborg). 

 

Noblet och LaMontagne (2006) menar att de mänskliga och ekonomiska kostnaderna som 

beror på arbetsrelaterad stress tydligt visar att det ligger i allas intresse, de anställdas, 

organisationernas och samhällets, att ha stressförebyggande åtgärder högt upp på agendan. 

Det finns dock ett glapp mellan teori och hur organisationer hanterar arbetsrelaterad stress 

(Cooper, Dewe & O’Driscoll, 2001). Därför avser denna litteraturstudie att beskriva 

effekter av interventioner vid arbetsrelaterad stress.  

Bakgrund 

Vad är stress?  

Det som händer i kroppen vid en stressig situation är att en neurofysiologisk reaktion sätts 

igång av det stressfulla stimulit, vilket syftar till att förbereda kroppen för maximal fysisk 

ansträngning. Hormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol utsöndras i kroppen och 

detta görs för att förbereda kroppen för en kamp- eller flyktsituation. Denna reaktion är ett 

historiskt arv som egentligen inte är till stor fördel i ett modernt samhälle, utan kan vara 

rent skadligt om man utsätts för långvarig belastning och stress (Agervold, 2001).  
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Effekterna av stress 

Långvarig stress kan leda till hälsoproblem och trots att stress upplevs som ett psykiskt 

tillstånd så kan det även påverka den fysiska hälsan (Europeiska arbetsmiljöbyrån). 

Exempel på effekter av stress är spända muskler, som med tiden kan börja göra ont, samt 

sömnsvårigheter. Olika hormoner som utsöndras kan också bidra till minnes- eller 

koncentrationssvårigheter, samt nedstämdhet och depression. Långvarig stress utan 

återhämtning kan även utlösa eller förvärra sjukdomar som hjärtinfarkt eller fibromyalgi 

(Vårdguiden, 2012). Alla upplever dock stress olika och reagerar på olika sätt. Det någon 

upplever stressigt kanske en annan inte alls reagerar på (Europeiska arbetsmiljöbyrån; 

Vårdguiden, 2012). Det kan också försvåra för individer att göra positiva 

livsstilsförändringar och även leda till direkta ohälsosamma vanor (Noblet & LaMontagne, 

2006). 

Utöver de effekter som stress har på individer, så påverkar även stress samhället och 

företagen. Arbetsrelaterad stress kan bland annat leda till frånvaro från arbetet, hög 

personalomsättning, minskad produktivitet och förtidspensionskostnader för företagen och 

samhället (Kinnunen-Amoroso, 2014).  

Vad beror arbetsrelaterad stress på? 

Sambandet mellan upplevda krav, såsom tidspress och arbetsmängd, och upplevd kontroll, 

såsom vilken grad av inflytande individen har över sin arbetssituation, förklaras som 

avgörande faktorer för om arbetssituationen uppfattas som stressig (Parmsund, Svensson, 

Tegbrant & Åborg). Andra faktorer kan vara brist på kontroll över sitt arbete eller brist på 

stöd från kollegor och ledning. Stress kan också orsakas av dåliga relationer, psykiskt och 

fysiskt våld på arbetsplatsen eller konflikter mellan rollerna i och utanför arbetet. 

Modeller för att förklara arbetsrelaterad stress 

Två olika modeller som används för att förklara arbetsrelaterad stress och vad som 

påverkar den är krav-kontroll-stöd-modellen samt ansträngnings- och belöningsmodellen. 

Krav-kontrollmodellen, som senare utvecklades till att även inkludera stöd, handlar om att 

individer på ett bättre sätt kan hantera de krav som ställs om de känner att de har kontroll 

över sitt arbete. Det kan handla om att kontrollera sitt arbete, det vill säga vad som ska 
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göras när och hur, men också om att kontrollera sin arbetssituation. Kontroll över 

arbetssituationen kan till exempel vara kontroll över arbetstider eller kunna föreslå 

förändringar. Kontroll kan också öka motivationen, arbetsprestationen och arbetstrivseln. 

Det har också visat sig att socialt stöd är lika viktigt för att minska stressen; stöd från chef, 

medarbetare eller sin privata omgivning (Olofsson, 2001). 

 

Ansträngning och belöning är en annan modell som används inom stressforskningen. Den 

innebär att den ansträngning som görs av individen ska mötas med belöning som står i 

relation till ansträngningen. Ansträngningen kan handla om hur hårt man jobbar eller hur 

mycket man ger av sig själv. Belöning kan ske i form av lön eller uppskattning från chefen. 

Den som arbetar hårt men inte får någon uppskattning eller lön som motsvarar insatserna 

riskerar i större utsträckning att drabbas av stressrelaterad ohälsa (Olofsson, 2001). 

Vems är ansvaret? 

Chefen spelar en stor roll när det kommer till att skapa en bra arbetsmiljö och minska 

stressen på arbetsplatsen. Är chefen själv drabbad av för hög arbetsbelastning och upplever 

oklarheter i arbetsuppgifter och verksamhetsmål så ökar också risken för att medarbetaren 

kommer att uppleva stressrelaterad ohälsa och därmed nedsatt arbetsförmåga (Parmsund, 

Svensson, Tegbrant & Åborg). 

 

Chefens uppfattning och föreställning om vilka effekter arbetsmiljön har på de anställdas 

välbefinnande, deras föreställningar om vem som är ansvarig för hanteringen av de 

anställdas belastningsnivåer, samt kostnaderna som är förknippade med att göra 

förändringar på organisationsnivå jämfört med att utbilda individer i att hantera stress mer 

effektivt är de mest dominerande skälen till skillnader mellan vetenskaplig forskning och 

organisatorisk praxis (Cooper, Dewe & O’Driscoll, 2001). 

 

I modeller som berör arbetsrelaterad hälsopromotion så har det tidigare fokuserats mycket 

på individuella medarbetare genom att ge dem information som handlar om att bättre 

kunna hantera stressen i det dagliga arbetslivet. Framför allt genom individuella 

livsstilsfaktorer som rökning, kost eller fysisk aktivitet. Det har dock visat att om man 

lyckas åstadkomma förändringar genom medarbetarfokuserade interventioner så är dessa 
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sällan långsiktiga. Det är också vanligt att medarbetarnas stressreaktioner ofta beror på 

organisationen snarare än problem gällande individens stresshantering. Genom att istället 

fokusera på både individuella och organisationsinriktade interventioner i kombination kan 

mer långsiktiga förändringar nås (Noblet & LaMontagne, 2006). 

Hälsoarbete på organisationsnivå 

Rapporter visar även på att medan arbetsolycksfall och arbetssjukdomar minskar så behövs 

fortsatta hälsofrämjande åtgärder angående de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Tidigare forskning visar att insatser på organisationsnivå har en 

mer varierad effekt än insatser på individnivå samt att en förbättring av alla anställdas 

hälsa inte med säkerhet kan garanteras. Det finns även en ekonomisk begränsning vid 

hälsofrämjande interventioner. De menar på att ett fokuserat och organisationsinriktat 

tillvägagångssätt är det som ser mest lovande ut vid insatser rörande arbetsrelaterad stress 

(Semmer, 2006).  

 

Tidigare förslag från Folkhälsopolitiska rapporter 2005 pekar på att förstärka insatser för 

att bygga upp kunskap om hälsa i arbetslivet och om hälsofrämjande arbetsmiljöarbete 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Hälsofrämjande insatser på arbetet innebär att 

arbetsgivaren hjälper organisationens medarbetare att förbättra sitt välbefinnande på olika 

sätt. Det kan vara allt från att medarbetarna själva får delta i processen med att förbättra 

organisationen eller att främja sunda kostvanor (Europeiska arbetsmiljöbyrån).  

Folkhälsovetenskaplig relevans 

En ökning av stress och psykiska påfrestningar har skett de senaste åren och det har blivit 

den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland kvinnor och den näst vanligaste 

bland män (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg). Eftersom arbetet är en stor del av 

våra liv kan många av hälsans bestämningsfaktorer kopplas ihop med arbetslivet. 

Bestämningsfaktorer definieras av Folkhälsomyndigheten (2014) som de faktorer i 

människors livsvillkor och levnadsvanor med störst betydelse för hälsan. 

Folkhälsomyndigheten i Sverige har som mål för det övergripande folkhälsoarbetet att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Det övergripande målet har sedan delats upp i elva olika målområden där det fjärde målet 
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för folkhälsans utveckling handlar just om arbetsliv och hälsa. Målområdets utgångspunkt 

är att arbetslivets krav måste balanseras mot människans möjligheter att kunna fungera och 

må bra under ett helt arbetsliv. Arbetet bör präglas av en säker och trygg miljö, fysiskt, 

psykiskt och socialt (Folkhälsomyndigheten, 2014). Ett bra fungerande arbetsliv bidrar till 

folkhälsan både genom att minska den arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna 

i ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva effekter av interventioner vid arbetsrelaterad stress. 

Metod 

Design 

Metoden som använts är en litteraturstudie. Med en litteraturstudie menas att tidigare 

forskning i form av vetenskapliga artiklar inom ett visst område identifieras, analyseras 

och sammanställs. Detta för att kunna besvara studiens syfte och för att skapa en större 

kunskap inom området (Forsberg & Wengström, 2013).  

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen skedde genom sökning i databasen PubMed. Detta för att PubMed är en 

bred databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom områdena medicin, omvårdnad, 

odontologi men även inom folkhälsa (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var artiklar som behandlade arbetsrelaterad 

stress, både förebyggande och hälsofrämjande åtgärder kunde inkluderas, artiklarna skulle 

vara publicerade de senaste tio åren, skrivna på engelska eller svenska samt finnas 

tillgängliga i gratis fulltextversion. Exklusionskriterierna gällde artiklar som behandlade 

annan slags stress, som inte var kopplad till arbetet. Så även artiklar som behandlade 

symptom på stress samt stress kopplat till fysiska problem. 
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Efter sökning i databasen lästes 21 abstrakts för att se om de passade kriterierna. Elva 

stycken artiklar valdes ut att läsas i sin helhet i fulltextversion. Bland de elva artiklarna 

valdes tio ut för att ingå i studien. Den elfte artikeln valdes bort på grund av att den 

saknade etiska överväganden. De använda sökorden samt resultaten finns redovisade i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar  Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

PubMed 

 
 
 
PubMed 

Work-related 
stress AND 
interventions 
 
Work and 
stress 
management 
 
 

143 träffar 
 
 
 
63 träffar 

8 abstrakt 
 
 
 
1 abstrakt 

4 artiklar 
 
 
 
1 artikel 

3 artiklar 
 
 
 
1 artikel 

PubMed 
 
 
PubMed 
 
 
 
 
PubMed 
 
 
 
 
PubMed 
 
 
 

 

Stress AND 
workplace 
 
Job stress 
AND 
interventions 
 
Stress AND 
workplace 
AND 
intervention 
 
Education 
program AND 
stress AND 
workplace 

317 träffar 
 
 
89 träffat 
 
 
 
 
47 träffar 
 
 
 
 
4 träffar 

9 abstrakt 
 
 
1 abstrakt 
 
 
 
 
1 abstrakt 
 
 
 
 
1 abstrakt 

3 artiklar 
 
 
1 artikel 
 
 
 
 
1 artikel 
 
 
 
 
1 artikel 

3 artiklar 
 
 
1 artikel 
 
 
 
 
1 artikel 
 
 
 
 
1 artikel 
 
 

      
 

Databearbetning/analys 

De artiklar som valdes ut att ingå i studien lästes upprepade gånger i sin helhet. Efter det 

gjordes en sammanfattning där det viktigaste inför den här studiens analysprocess togs 

med. En analys innebär att klassificera data för att kunna identifiera mönster och teman 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sammanfattningen bestod av artiklarnas metod, 

beskrivning av interventionen, etiska aspekter samt dess resultat. Utifrån artiklarnas 
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intervention och resultat identifierades olika återkommande enheter. Dessa enheter 

jämfördes med varandra för att hitta skillnader och likheter i både interventionsmetod och 

effekterna av interventionsmetoden. Utifrån dessa enheter skapades tre teman: “Stöd, 

beteende och attityder”, “stressnivåerna” samt “kunskap och förståelse för 

arbetsrelaterad stress”. Dessa beskrivs mer djupgående i resultatdelen. 

Etiska aspekter 

Samtliga tio artiklar som har granskats finns redovisade i resultatet. Även de resultat som 

inte visar på positiv förändring efter interventionen finns redovisade för att ge en så 

objektiv bild som möjligt av de olika interventionerna. Vid urvalsprocessen har artiklar 

som uppfyllde inklusionskriterierna och artiklar som inte motsvarar någon av 

exklusionskriterierna valts och finns redovisade. Artiklar har med andra ord inte valts bort 

för att det inte finns någon fördel för litteraturstudiens resultat. Forsberg och Wengström 

(2013) menar att det är viktigt att studierna som ingår i en litteraturstudie har fått tillstånd 

från en etisk kommitté, alternativt gjort noggranna etiska överväganden vilket samtliga 

artiklar i denna studie har.  

Resultat 

 

Här presenteras resultatet under de tre olika teman som framkom under analysprocessen. 

Varje tema bygger på effekterna av interventionsmetoder vid arbetsrelaterad stress, 

eftersom syftet var att beskriva effekter av dessa metoder. För att underlätta för läsaren 

presenteras effekterna i olika stycken efter vilken metod som används vid interventionen.   
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar 
Författare och år Plats för studien Antal deltagare Studiedesign/metod Resultat Slutsats 
 
Willert, Thulstrup, Hertz & 
Bonde (2009) 
 

 
Danmark 

 
102 

 
Randomiserad 
kontrolldesgin/KBT 
 

 
Mer effektiv än ingen intervention för 
reducering av stress 
 

 
Minskar stress 
 

Kawakami, Takao, 
Kobayashi & Tsutsumi 
(2006)  

Japan 199 
 

Randomiserad kontroll 
studie/aktivt lyssnande 

Minskade inte jobbstress, men mer 
vänskaplig atmosfär, försåelse för lyssnande 

Ej stressreducerande. Ökar kunskap och lyssnande 

Kobayashi, Kaneyoshi, 
Yokota & Kawakami (2008)  

Japan 1266 Kontrollstudie/gemensam 
diskussion 

Minskar jobbstressorer, ökar support och 
minskar psykologisk ångest 

Involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet 
minskar jobbstress och ökar den mentala hälsan 

Nishiuchi, Tsutsumi, Takao, 
Mineyama & Kawakami 
(2007) 

Japan 301 Randomiserad kontroll 
studie/aktivt lyssnande 

Ökade kunskapen och 
stresshanteringsbeteenden. Ingen förändring 
i attityder 

Chefutbildning ökar kunskaper kring kunskap och 
beteenden. 

Leung, Chiang, Chui, Mak & 
Wong (2011) 
 

Kina 
 

224 Kvasiexperimentell/KBT 
 

Miskade arbetsrelaterad stress och ångest 
samt ökade medvetenheten kring stress 

Effektivt programm för stressreducering och 
förändringen av dysfunktionella attityder 
 

Moeini, Hazavehei, 
Hosseini, Aghamolaei & 
Moghimbeigi (2011) 

Iran  58 Kvasiexperimentell/KBT Ökade kunskap och 
stresshanteringsbeteenden samt attityd 
 

Effektivt KBT-program som minskar stress 
 

Gardiner, Lovell & 
Williamson (2004) 
 

Australien 210 Kvasiexperimentell/KBT 
 

Minskning av arbetsrelaterad ångest 
 

Effektivt KBT-program som minskar stress 
 

Elder, Nidich, Moriarty & 
Nidich (2014) 
 

USA 40 Randomiserad 
kontrolldesgin/meditation 
 

Reducerar stress, depressionsymptom och 
utbrändhet 
 

TM-metod kan användas i fler stressfyllda miljöer 
 

Feicht, Wittman, Jose, 
Mock, von Hirschhausen & 
Esch (3013) 
 

 
Tyskland 

147 Randomiserad 
kontrolldesgin/mindfullness 
 

Stressnivåerna minskade, livskvaliteten och 
tillfredställelsen ökade 
 

Mindfullness i glädjeträning visade positiva resultat 
 

Takao, Tsutsumi, Nichiuchi, 
Mineyama & Kawakami 
(2006) 
 

Japan 301 Randomiserad kontroll 
studie/aktivt lyssnande 
 

Endast minskning av stressnivåerna för de 
med störst stressnivå 
 

Ej effektivt stressreduceringsprogram 
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Stöd, beteende och attityder 

 

Willert, Thulstrup, Hertz och Bonde (2011) använde sig av en intervention som byggde på 

kognitiv beteendeterapi där deltagarna i grupper fick genomgå åtta sessioner med olika 

teman. De menar dock att kognitiv beteendeterapi inte var effektivt vad gällde att stärka 

stödet och planeringen hos deltagarna, trots att dessa parametrar ingick i interventionen.  

 

Inte heller Nishiuchi, Tsutsumi, Takao, Mineyama och Kawakami (2007) såg någon 

förbättring vad gällde attityden till psykisk hälsa bland avdelningsansvariga. Detta efter att 

ha gjort en intervention som syftade till att klargöra avdelningsansvarigas roller genom att 

ge dem information om mental hälsa på arbetsplatsen. I utbildningen ingick även en 

lektion i aktivt lyssnande. Efter interventionen visade resultaten däremot en förbättring av 

de avdelningsansvarigas stresshanteringsbeteenden. 

 

Kobayashi, Kaneyoshi, Yokota och Kawakami (2008) skriver däremot att gemensamma 

diskussioner och gemensamt införande av överenskomna interventioner leder till ökat stöd 

från både ansvariga och medarbetare. Detta resultat fick de efter en intervention där 

avdelningsansvariga tillsammans med sina medarbetare fick diskutera fram vilka 

interventioner gällande arbetsmiljön som var de viktigaste att genomföra. Därefter skulle 

dessa genomföras tillsammans på avdelningen. 

Stressnivåerna 

Willert et al. (2011) menar att genom att låta medarbetare reflektera över sina 

stresshanteringsmetoder samt hur användbara de är och därefter introducera mer effektiva 

metoder så minskar den upplevda stressen. Interventionen baserades, som nämnts tidigare, 

på kognitiv beteendeterapi och uppvisade goda resultat på stressnivåerna. Detta menar 

även Gardiner, Lovell och Williamson (2004) som också använde kognitiv beteendeterapi 

som bas vid sin intervention. Deras intervention bestod av stresshanteringskurser som 

visade gott resultat på den arbetsrelaterade stressen. Leung, Chiang, Chui, Mak och Wong 

(2011) gjorde en intervention baserad på kognitiv beteendeterapi där minilektioner och 

aktivt deltagande i gruppdiskussioner var nyckelaktiviteterna. De menar att interventioner 
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som använder kognitiv beteendeterapi minskar den arbetsrelaterade stressen, ger bättre 

metoder för att hantera arbetsrelaterad stress och kan även minska ångest. 

 

Moeini, Hazavehei, Hosseini, Aghamolaei och Moghimbeigi (2011) skriver att även 

avslappningsövningar och meditation hade positiv effekt på arbetsrelaterad stress. Effekten 

visade sig genom att den arbetsrelaterade stressen minskade hos deltagarna. Programmet 

bestod bland annat av avslappningsövningar och information om 

stresshanteringsmetoder.  Elder, Nidich, Moriarty och Nidich (2014) använde också 

meditation, ett så kallat Transcendental Meditation-program (TM-program), som metod 

vid en intervention för att minska den arbetsrelaterade stressen på ett företag. TM-

programmet är en enkel teknik för reducering av stress som ska utövas två gånger dagligen 

i tjugo minuter och som hjälper utövaren att slappna av. Programmet skedde både 

individuellt och i grupp. De menar att meditation minskade stress, depressiva symptom och 

utbrändhet, där reduceringen var störst vad gällde upplevd stress. Feicht, Wittman, Jose, 

Mock, von Hirschhausen och Esch (2013) beskriver samma resultat. Genom att involvera 

mindfulness i sitt så kallade glädjeträningsprogram såg de positiva resultat på 

stressnivåerna, men också på livskvalitén och tillfredställelsen. Deltagarna fick ett e-mail 

med olika ämnen varje vecka, samt tre övningar som de skulle utföra 10-15 minuter. De 

sju olika ämnena som presenterades handlade bland annat om att identifiera sina styrkor, 

att öva på att vara tacksam samt olika mindfulnessövningar.  Kobayashi et al. (2008) 

menar också att de psykosociala jobbstressorerna kan minska på arbetsplatsen genom 

gemensamma diskussioner på avdelningen, som beskrevs ovan. 

 

Takao, Tsutsumi, Nishiuchi, Mineyama och Kawakami (2006) visar dock på motsatt 

resultat. Deras intervention bestod av en lektion kallad “Positiv mental hälsa på 

arbetsplatsen - chefernas ansvar” samt en lektion i aktivt lyssnande. Interventionen vände 

sig till avdelningsansvariga, alltså en intervention på organisationsnivå. En minskning av 

stressnivån bland de anställda uteblev, förutom hos den grupp av individer i organisationen 

med högst stressnivå.  
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Kunskap och förståelse för arbetsrelaterad stress 

Leung et al. (2011) menar att genom att hjälpa medarbetare att identifiera irrationella 

tankar och sedan lära dem strategier baserad på kognitiv beteendeterapi för att korrigera 

dessa tankar så skapade man medvetenhet kring arbetsrelaterad stress. Detta bekräftades 

även hos Willert et al. (2011) som använde sig av kognitiv beteendeterapi i interventionen. 

Båda studierna visade på en ökning av medvetenheten kring arbetsrelaterad stress. 

 

Bland de interventioner som vände sig till chefer eller avdelningsansvariga så använde 

flera av studierna lektioner i aktivt lyssnande kombinerat med lektioner kring 

arbetsrelaterad stress för att öka förståelsen för ämnet. Nishiuchi, Tsutsumi, Takao, 

Mineyama och Kawakami (2007) menar att en utbildning för avdelningsansvariga i aktivt 

lyssnande och mental hälsa på arbetsplatsen ökar kunskapsnivån kring arbetsrelaterad 

stress bland deltagarna. Resultaten stärktes av att kontrollgruppen fick samma resultat när 

de senare fick genomgå samma intervention. Även Kawakami, Takao, Kobayashi, 

Tsutsumi (2006) såg en ökning av kunskapen kring arbetsrelaterad stress hos 

avdelningsansvariga, men också en större förståelse för att lyssna på sina medarbetare efter 

utbildningen i arbetsrelaterad mental hälsa. Utbildningen ökade även förståelsen för vikten 

av att arbeta med företagshälsovården i dessa frågor. 

 

Studien av Moeini et al. (2011) visade på både ökad kunskap kring arbetsrelaterad stress 

samt medarbetarnas stresshanteringsbeteenden efter att ha genomfört en intervention där 

deltagarna fick genomgå fem stycken sessioner med fokus på kunskap kring metoderna vid 

stresshantering och utbildnings-CD:s för muskelavslappningsövningar. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Vad gäller reduceringen av arbetsrelaterad stress så har kognitiv beteendeterapi visat sig 

vara effektiv i flera studier, vanligast var att ge medarbetarna mer effektiva 

stresshanteringsmetoder. Även avslappningsövningar, mindfulness och meditation visade 

sig vara effektivt vid arbetsrelaterad stress. Vid användning av aktivt lyssnande uteblev 

dock resultatet på minskningen av stressnivån. Stressnivåerna minskade däremot när de 

anställda fick vara med och diskutera vilka interventioner som skulle genomföras på 
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arbetsplatsen. Många interventioner ökade också kunskapen och förståelsen för 

arbetsrelaterad stress, där var både kognitiv beteendeterapi och aktivt lyssnande effektivt. 

Avslappningsövningar och meditation visade också på positiv effekt kring arbetsrelaterad 

stress och på stresshanteringsbeteenden. Vad gäller att öka stöd, beteende och attityder 

kring arbetsrelaterad stress så var resultaten blandade. Interventioner baserade på kognitiv 

beteendeterapi visade ingen förändring i dessa parametrar medan gemensamma 

diskussioner på arbetsplatsen ökade stödet från ansvariga och medarbetare. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet och inklusions- och exklusionskriterierna underlättade för oss när det gällde att hitta 

passande sökord. Att vi tillsammans gjorde sammanfattningar av de lästa artiklarna var bra 

för att säkerställa att vi uppfattat artiklarnas innehåll lika. Vi identifierade därefter teman 

utifrån resultaten av interventionerna, eftersom detta kändes relevant i förhållande till 

syftet. Vi hade svårigheter med att presentera resultaten på ett överskådligt och 

lättförståeligt sätt utan att beskriva artiklarna efter varandra. Vi tror att det kan bero på att 

vårt syfte gjorde det svårt att beskriva resultaten i en löpande text utan att återge artiklarna 

rakt upp och ner. Men våra olika teman är tydligt kopplade till syftet och vi beskriver även 

vilka metoder som har använts för att nå effekterna.   

 

Vissa artiklar beskrev brister i sin metod. Många av dem kunde till exempel inte påvisa 

långsiktiga resultat då uppföljningarna gjorts ett par veckor efter interventionens slut. Ett 

annat exempel är att urvalet inte alltid är tillräckligt stort för att man ska kunna 

generalisera resultatet. Ytterligare en tanke vi hade var att många interventioner var 

kopplade till specifika yrken. Vi funderade på detta innan litteratursökningarna påbörjades 

och kom fram till att vi kan ta med sådana artiklar också eftersom interventionerna och 

dess effekter kan användas på andra yrkesgrupper också. Vi hade önskat att det skulle 

finnas mer generella artiklar men det visade sig vara svårt att hitta. Några av artiklarna är 

också skrivna av samma författare, vilket skulle kunna påverka resultatet. Men de 

använder sig av olika interventioner med olika resultat så vi ansåg att det inte var en 

nackdel.  
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Något vi saknar som vi gärna hade haft med i litteraturstudien är interventioner på 

samhällsnivå, men i databasen PubMed fanns inga sådana vetenskapliga artiklar 

tillgängliga, åtminstone inte på de sökord vi använde. 

Diskussion av resultatet 

Vi har identifierat tre effekter av metoder som används vid interventioner vid 

arbetsrelaterad stress, vilket var vårt syfte. Dessa effekter är “stöd, beteende och attityder”, 

“stressnivåerna” samt “kunskap och förståelse för arbetsrelaterad stress”. Dessa teman var 

återkommande i artiklarna vi analyserat. Vi har också beskrivit vilka metoder som har 

genererat dessa effekter. Kognitiv beteendeterapi, avslappningsövningar och meditation 

var metoder som bland annat var effektiva för att minska stressnivåer samt för att öka 

kunskapen och förståelsen för arbetsrelaterad stress på arbetsplatser. Dessa metoder vände 

sig vanligtvis till individerna. Individuella interventioner har tidigare visat sig endast ge 

kortsiktiga resultat (Noblet och LaMontagne, 2006). Detta diskuteras även i artiklarnas 

diskussion där de nämner att de inte kan garantera ett långsiktigt resultat eftersom 

uppföljning gjorts för kort tid efter interventionens slut. Som vi nämnde i bakgrunden är 

det också vanligt att medarbetarnas stressreaktioner beror på organisationen snarare än 

problem gällande individens stresshantering (Noblet och LaMontagne, 2006). Vi ser det 

som att kognitiv beteendeterapi snarare kan vara effektiv för att öka kunskapen och 

förståelsen för arbetsrelaterad stress istället för att användas som en stresshanteringsmetod. 

Det skulle också kunna vara effektivt i kombination med en organisationsinriktad 

intervention. 

 

Vi skrev också i bakgrunden att chefer spelar en stor roll när det kommer till att skapa en 

bra arbetsmiljö och minska stressen på arbetsplatsen. När man ville öka förståelsen och 

kunskapen kring arbetsrelaterad stress vände sig flera interventioner till 

avdelningsansvariga, bland annat genom utbildning i aktivt lyssnande. Även om man i 

några av interventionerna misslyckades med att se en minskning av stressnivåerna så 

ökade ofta kunskapen och förståelsen för arbetsrelaterad stress. Cooper et al. (2001) 

skriver att chefers uppfattning och föreställning om vem som är ansvarig för hanteringen 

av de anställdas belastningsnivåer kan ses som en av anledningarna till att det finns brister 

i hur arbetsrelaterad stress hanteras på organisationer. Att öka chefers kunskap och 
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förståelse ser vi som en bra början på en förändring som vi tror leder till en minskning av 

arbetsrelaterad stress bland medarbetarna i det långa loppet. 

Att öka stödet från medarbetare och chefer på arbetsplatsen var också en effekt som 

identifierades. Detta lyckades endast en intervention med och det var den som använde sig 

av gruppdiskussioner på avdelningsnivå. Krav-kontroll-modellen, som senare utvecklades 

till att involvera även stöd, beskriver vikten av stöd för att kunna hantera de krav som ställs 

i olika arbetssituationer. Det kan både vara stöd från chefen, medarbetarna eller sin privata 

omgivning (Olofsson, 2001). Genom att medarbetare tillsammans med ansvariga får 

diskutera fram vad de anser är viktigt att förändra gällande arbetsmiljö kanske fler känner 

sig delaktiga, vilket kan öka stödet. Att fler känner ökat stöd kan bidra till att fler känner 

att de klarar av kraven vilket i sin tur kan leda till minskad stress. 

 

Som vi nämnt tidigare i bakgrunden skulle vi vilja se fler interventioner som är 

hälsofrämjande istället för bara förebyggande. Detta är också något som tidigare förslag 

från Folkhälsopolitiska rapporter 2005 tar upp. Europeiska arbetsmiljöbyrån ger som 

förslag på hälsofrämjande insatser att deltagarna själva får delta i processen med att 

förbättra organisationen. Endast en studie har involverat medarbetarna i arbetsmiljöarbetet 

och visat på positiv effekt. Vi tror att denna metod är ett bra sätt för att få hela 

organisationen delaktig och engagerad i arbetsmiljöarbetet och vi skulle gärna vilja se en 

vidareutveckling av dessa interventioner. Noblet och LaMontagne (2006) skriver att 

genom att involvera medarbetare i identifieringen av deras behov på arbetet så kan man 

använda sig av ett empowermentperspektiv på arbetsrelaterad hälsopromotion. 

Empowerment översätts till svenska som egenmakt. Genom empowerment får 

medarbetarna känna att de själva har makt att påverka sin arbetssituation. Det är en viktig 

fördel för organisationen i arbetet med att förebygga arbetsrelaterad stress och främja hälsa 

på arbetsplatsen.  
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Slutsats 

 

De vanligaste effekterna av metoder som används vid interventioner vid arbetsrelaterad 

stress är stöd, förändrade beteenden och attityder, förändring av stressnivåer samt ökad 

kunskap och förståelse för arbetsrelaterad stress. 

 

Tidigare forskning visar att organisationsinriktade interventioner har mer varierad effekt 

(Semmer, 2006). Efter att ha diskuterat resultatet och jämfört med tidigare forskning som 

vi fått fram i bakgrunden så har vi kommit fram till att interventioner på individnivå har 

visat sig vara effektiva vad gäller stressreducering, men däremot var dessa interventioner 

inte långsiktiga. Genom interventioner på organisationsnivå kan man förändra både 

kunskap och förståelse för ämnet vilket vi tror ger mer långsiktiga resultat. Att kombinera 

dessa interventioner, det vill säga både på individ- och organisationsnivå, så tror vi att det 

kommer ge mer effektiva och långvariga effekter. Genom vidare forskning kring 

interventioner på organisations- och individnivå kan man ta fram tydligare policys och 

handlingsplaner som kan implementeras på fler arbetsplatser för att minska den 

arbetsrelaterade stressen.  

 

Som utbildade hälsocoacher kan vår kunskap komma till användning både på företag och 

inom den offentliga sektorn. Framför allt kan vi börja med att informera om arbetsrelaterad 

stress och vad organisationer och chefer kan göra. Resultatet i denna littersturstudie har 

gett oss kunskaper som kan hjälpa oss skapa interventioner på både individ- och 

organisationsnivå som både förebygger ohälsa och främjar hälsa.  
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