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Stress och utbrändhet  

Hur kan sjuksköterskan motverka stress för att kunna bevara en god 

vårdrelation? 

 

 

Stress and burnout  

How can the nurse counteract stress in order to maintain a good patient-nurse 

relationship?  



 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns många riskfaktorer som kan leda till sjuksköterskans upplevelse av 

stress och utbrändhet. Fysiska, psykiska och emotionella besvär kan uppstå på grund av 

långvarig stress. Då sjuksköterskan är stressad har hon ingen energi och kan inte vara fullt 

närvarande vid mötet av patienten, vilket kan ha som följd att vården och omsorgen av 

patienten blir lidande. Detta kan påverka sjuksköterskans förmåga att bevara en god 

vårdrelation. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka vad som kan motverka stress och utbrändhet hos 

sjuksköterskan för att hon ska kunna bevara en god vårdrelation. 

 

Metod: En litteraturstudie baserad på sex kvantitativa och fyra kvalitativa artiklar 

publicerade mellan åren 2003-2011. Databaser som använts är CINAHL, Medline och 

Academic Search Premier.  

 

Resultat: Resultatet presenteras med fyra teman; socialt stöd, samarbete och samhörighet, 

interventioner som motverkar och dämpar stress samt sjuksköterskans upplevelse av kontroll 

över sin arbetssituation. Socialt stöd visar på att verbalt och praktiskt stöd från arbetskollegor 

uppfattas som en stödjande arbetsmiljö. Samarbete och samhörighet visar på att 

patientfokuserad arbetsfördelning, kunskapsutbyte mellan kollegor, positiv återkoppling samt 

att arbeta utifrån en gemensam värdegrund motverkar och dämpar stress. Interventioner som 

motverkar och dämpar stress såsom naturlig vård och stöd- och reflektionsgrupper kan ha en 

positiv inverkan på sjuksköterskors välbefinnande. Sjuksköterskans upplevelse av kontroll 

över sin arbetssituation minskar hennes upplevelse av stress. 

 

Diskussion: Genom att sjuksköterskan intar en ansande attityd till sig själv, får genom 

lekens önsketänkande ny kraft och energi samt att hon ständigt kan lära och utveckla sig, gör 

att hon kan uppnå en högre grad av hälsa. Upplevelsen av att vara en del av en helhet 

tillsammans med sina arbetskollegor är en stor faktor som motverkar och dämpar stress. 

Samspelet med hennes omgivning blir då lättare och hon kan bevara en god vårdrelation. 

 

Nyckelord: stress, utbrändhet, stressreduktionsinterventioner, vårdrelation, socialt stöd. 



 
 

Abstract 

Background: There are many risk factors that can lead to stress and burnout among nurses. 

Physical, psychological and emotional difficulties can arise because of long-term stress. When 

the nurse is stressed, she has no energy and cannot be fully present during the meeting with 

the patient which may have the effect that the caring is diminished. This can affect nurses’ 

ability to maintain a good care relationship.  

 

Aim: The aim is to find out which factors counteract stress and burnout within the nurse to 

increase her chances of maintaining a good patient-nurse relationship.   

  

Method: A literature review based on six quantitative and four qualitative articles published 

between the years 2003-2011. Databases used were CINAHL, Medline and Academic Search 

Premier. 

  

Result: The result is presented with four themes; social support, cooperation and solidarity, 

interventions that counteract and subdue stress and the nurses’ experience of being in control 

of her work situation. Social support suggests that verbal and practical support from work 

colleagues is perceived as a supportive work environment. Cooperation and solidarity 

suggests that patient focused division of labor, knowledge sharing among colleagues, positive 

feedback and to work from a shared value system counteract and reduce stress. Interventions 

that counteract and subdue stress such as tactile massage and hypnosis and support- and 

discussions groups can have a positive impact on nurses’ wellbeing. The nurses’ experience of 

being in control of her work situation diminishes her experience of stress. 

  

Discussion: When the nurse acquires a grooming attitude to herself, through wishful 

thinking can get new strength and energy and through always being able to learn and develop 

she can acquire a higher degree of health. The experience of being a part of the whole with 

her work colleagues is a major factor that prevents and reduces stress.  The interaction with 

her environment becomes easier and she can maintain a good patient-nurse relationship. 

  
Keywords: stress, burnout, stress reduction intervention, patient- nurse relation, social 

support.  
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1 Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss i ämnet stress, hur stress påverkar sjuksköterskan och hur hon kan 

motverka stress för att kunna ge en god vård. Med motverka stress menar vi hur 

sjuksköterskan kan förebygga stress innan den uppstår eller hur hon kan hantera den ifall 

stress redan har uppstått. På flera av våra praktikplaceringar såg vi hur stressade 

sjuksköterskor blev fysiskt och psykiskt påverkade. Konsekvenserna utav detta var att flera av 

sjuksköterskorna inte kunde ge den vård de önskade ge patienterna. Många av dem hade 

upplevt sig stressade under en längre tid tills de blivit utbrända, långtidssjukskrivna och några 

sade även upp sig. Detta påverkade även vårdrelationen då sjuksköterskorna inte kunde vara 

fullt närvarande vid mötet av patienterna. Stressen påverkade även vårdrelationen på ett 

negativt sätt relaterat till lägre patienttillfredsställelse samt minskat engagemang från 

sjuksköterskorna. En sådan påtaglig effekt utav stress anser vi vara ett mycket viktigt ämne att 

skriva om, speciellt i dagens samhälle då kraven på sjuksköterskan tycks öka, samtidigt som 

det sätts mer fokus på besparingar än utveckling av säkerhet och kvalitet i vården, vilket 

Billeter-Koponen & Fredén (2005) också skriver. Därför tänker vi att det är intressant att ta 

reda på vilka faktorer som motverkar sjuksköterskans upplevelse av stress i vården för att hon 

skall kunna ge en god vård samt bevara en god vårdrelation med patienterna.  

2 Bakgrund 

2. 1 Faktorer som kan hindra bevarandet av en god vårdrelation 

2. 1. 1 Stress och utbrändhet  

En obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att kunna hantera dem kan 

beskrivas som stress (Folkhälsorapporten, 2009). Ungefär 20 000 människor blir sjukskrivna 

varje år på grund av stress och utbrändhet varav många av dessa är bland annat sjuksköterskor 

eller undersköterskor. Utbrändhet är ett ”psykiskt tillstånd präglat av utmattning och bristande 

engagemang” (Nationalencyklopedin, 2012). Stress är de anpassningar i kroppens funktioner 

som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressfaktorer. Biologiska stressreaktioner 

kan vara till skada genom att människan tvingas att anpassa sig till annorlunda stressfaktorer, 

såsom yrkeslivets ökade arbetstakt och ökade förändringstakt. Psykisk stress är ett förhållande 

mellan en person och hans/hennes miljö som upplevs av personen som påfrestande och som 

äventyrar hans/hennes välmående (Lazarus & Folkman, 1984, s 3). 

Långvarig stress kan ge upphov till flera olika fysiska, psykiska och emotionella besvär, 

vilket i sin tur leder vidare till utbrändhet (Folkhälsorapporten, 2009). Dessa besvär kan vara 
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försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, nedstämdhet, minnesstörningar, 

sömnproblem, domningar och diffusa muskelsmärtor. Dessa besvär kan leda till allvarliga och 

kroniska sjukdomstillstånd, såsom utmattningssyndrom, kroniska smärttillstånd, hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes. Sjuksköterskor upplever olika symtom när de är stressade såsom 

huvudvärk, magvärk, sömnbesvär, trötthet, muskel- nack- och ledvärk (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005). Det finns också allvarligare symtom såsom minnesstörningar, 

hjärtklappningar, andningsbesvär, högt blodtryck och högt blodsockervärde som uppkommer 

på grund av stress. Sjuksköterskor upplever även emotionella konsekvenser utav stress såsom 

att de blir överkänsliga, lätt kan börja gråta och känner att de inte har någon energi. De 

försöker att klara av sitt arbete under sin arbetsdag, men märker att deras kapacitet till att 

minnas saker och ting är reducerad  

 

2. 1. 2 Faktorer som kan leda till stress och utbrändhet hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskans arbete baseras på en etisk grund och förutsätter att ”Sjuksköterskan sköter sin 

hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras” och att ”Sjuksköterskan uppträder alltid på 

ett sätt som bidrar till yrkets anseende och främjar allmänhetens tillit” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007, s 5). Det finns flera etiska dilemman inom vården som skapar 

stress hos sjuksköterskan (Ulrich et al, 2010). När sjuksköterskor stöter på etiska dilemman på 

sin arbetsplats kan detta leda till upplevelser såsom trötthet och frustration. De etiska 

dilemman kan vara till exempel avancerad vårdplanering där svåra beslut måste fattas vid till 

exempel livets slutskede eller bemanningsproblem där kollegor handlar på ett oetiskt sätt eller 

bryter mot tystnadsplikten. Det visar sig att unga och oerfarna sjuksköterskor stöter på etiska 

frågor oftare än äldre och erfarna sjuksköterskor. Etisk stress har ett stort inflytande på 

sjuksköterskans tankar om att vara kvar på sin arbetsplats och även om att fortsätta vara aktiv 

i sin profession. 

Bemanningssvårigheter på arbetsplatsen följt av etiska problem i samband med bland annat 

att skydda patientens rättigheter är en dominerande orsak som skapar stress hos 

sjuksköterskan (Ulrich et al., 2010). Utan tillräcklig bemanning är det svårt att uppfylla de 

etiska riktlinjerna i yrkesutövningen. Underbemanning och andra organisatoriska problem kan 

hindra sjuksköterskan från att uppfylla många av hennes primära ansvar som till exempel att 

skydda patienters rättigheter, lindra lidande och bevara hennes egen integritet. En annan 

faktor som kan bidra till upplevd utbrändhet är om sjuksköterskor anser sig ha en hög grad av 

självuppoffring för andras behov (Burtson & Stichler, 2010). Detta kan leda till emotionell 
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utmattning och vidare till utbrändhet. Andra faktorer som kan bidra till utbrändhet bland 

sjuksköterskor kan vara hög arbetsbelastning, rollkonflikter och stress (Rai, 2010). 

Psykisk påfrestning, försämrad sömnkvalitet och försämrad återhämtning leder till stress 

mer än vad fysisk påfrestning gör (Winwood & Lushington, 2006). Om sjuksköterskan börjar 

ett nytt arbetspass utan att ha haft en god sömn och inte fått tillräckligt med 

sömnåterhämtning, kan detta leda till en utveckling av allvarligare hälsotillstånd såsom till 

exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och minnesstörningar. Om sjuksköterskor har en 

sämre återhämtningsförmåga och lågt socialt stöd från kollegor, familj och vänner upplever de 

en högre nivå av stress och emotionell utmattning (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007). Ju 

mer sjuksköterskor uppfattar utbrändhet hos sina kollegor desto mer tror de att de själva inte 

är effektiva i sitt arbete med patienter och i att uppfylla sitt arbetsansvar (Bakker, Le Blanc & 

Schaufeli, 2005). Sjuksköterskors uppfattning utav sina kollegors utbrändhet skapar därför 

emotionell utmattning hos dem. Sjuksköterskor upplever mindre stress ju äldre de är och ju 

längre arbetslivserfarenhet de har (Rai, 2010). Det visar sig även att kvinnliga sjuksköterskor 

med högre utbildning upplever mer stress och rollkonflikter. Unga sjuksköterskor är generellt 

mer stressade än äldre sjuksköterskor (Ulrich, 2010). 

2. 2 Stressens påverkan på sjuksköterskans arbetsförmåga   

Konsekvensen utav stress kan vara att den påverkar sjuksköterskans prestations- tanke- och 

handlingsförmåga (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Sjuksköterskan skall ”Ha förmågan 

att kommunicera med patient, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt i dialog med patient och/eller närstående” (Socialstyrelsen, 2005, s 11). Som 

socialstyrelsen skriver är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter själva mötet med patienten, 

där hon kan skapa en framgångsrik vårdplan för patienten med möjligheter att följa upp 

behandlingen. Stress kan dock påverka sjuksköterskans förmåga att möta patienten (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005). Sjuksköterskor upplever att de inte har någon energi att lyssna när 

de är stressade. De upplever även stress när de inte kan möta patienter med den tid de 

behöver. 

Sjuksköterskan skall även ”Ha förmåga att medverka i fortlöpande systematiskt och 

dokumenterat kvalitets- och säkerhetsarbete och kontinuerligt förbättringsarbete” 

(Socialstyrelsen, 2005, s 12). När sjuksköterskor är stressade har de ingen energi att ordna 

något eller göra framsteg med något problem (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

Kvalitetsfrågor tas mer sällan upp när sjuksköterskor upplever stress. Sjuksköterskan har 

många olika ansvarsområden som på olika sätt kan skapa stress. Sjuksköterskan är medveten 
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om att alla dessa arbetsuppgifter, såsom bemötande av patienter, kommunikation och de 

medicintekniska momenten är alla lika viktiga inom sjuksköterskeprofessionen. 

Sjuksköterskorna upplever att detta inte alltid värderas av omgivningen utan i stället drar man 

ner på personal och arbetstakten blir snabbare. Detta leder till att sjuksköterskan inte kan ge 

den vård hon skulle vilja ge och känner maktlöshet då hon inte kan påverka värderingen utav 

sitt arbete. Därför kan hon ibland inte längre utföra de uppgifter som hon förväntar utav sig 

själv och som andra förväntar sig utav henne på ett kvalitetssäkert sätt. 

Sjuksköterskor tycker att det är viktigt att ha en fungerande vårdrelation trots att de är 

trötta (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). På grund av stress har de dock ingen kraft att möta 

patienterna och säkra vårdkvalitén. Den enda utvägen sjuksköterskorna ibland ser i sådana fall 

är att sjukskriva sig, vilket endast ger upphov till mer stress att inte kunna ge den vård till 

patienterna som de önskade att ge. Sammanfattningsvis kan konsekvenser utav stress och 

utbrändhet leda till lägre arbetstillfredsställelse, lägre produktivitet och prestation, en negativ 

inverkan på arbetsmiljön samt en negativ inverkan på förmågan till beslutsfattande 

(Gustafsson, 2010, s 30). Stress och utbrändhet kan även leda till minskat engagemang, hög 

frånvaro samt en stor personalomsättning.  

2. 3 Patientens behov av en god vårdrelation 

Sjuksköterskan vill ge en god vård samtidigt som patienterna och omgivningen förväntar sig 

att sjuksköterskor ska ge dem en god vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall: 

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den 

skall särskilt  

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen,  

2. vara lätt tillgänglig,  

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,  

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. (SFS 1982:763).  

 

Eftersom patienten är en central del i vårdandet är det viktigt att veta hur patienten upplever 

mötet med vården, vad en god vård innebär för patienten och vad patienten förväntar sig utav 

sjukvårdspersonalen. Det visar sig att patienter tycker att de får en högre kvalitet av vård av 

en sjuksköterska som känner dem, genom att till exempel sjuksköterskorna visar att de bryr 

sig om patienterna (Williams & Irurita, 2004). Att uppleva säkerhet är viktigt för patienter 

medan de vistas på sjukhus på grund av att deras skada har utsatt dem för säkerhetsrisker 

vilket gör att de är beroende av andra.  

Patienters emotionella välbefinnande är ett terapeutiskt tillstånd. Det minskar upplevelsen 

av fysiskt obehag och förstärker patienternas återhämtning (Williams & Irurita, 2004). Denna 
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känsla av emotionellt välbefinnande, trygghet och värdighet uppstår när sjukvårdspersonalen 

skapar en relation med patienten, ger information och har icke verbalt samspel såsom 

ögonkontakt, närhet och aktivt lyssnande. Mellanmänskliga interaktioner upplevs av patienter 

ha en inverkan på både deras känslomässiga och fysiska välbefinnande. Sjuksköterskor 

betraktas som främsta källan för stöd till patienter på sjukhus. Då patienter upplever att 

sjuksköterskor är upptagna försöker de hitta andra personer såsom familj, vänner och andra 

patienter för att öka sitt emotionella välbefinnande och känslor av trygghet. Patienter i alla 

åldersgrupper vill ha och förväntar sig att sjuksköterskor är lugna, vänliga, har medkänsla, är 

vårdande samt visar att de lyssnar, är uppmärksamma och bryr sig om patienterna (Finch, 

2006). Sjuksköterskan kan skapa negativa känslor gentemot patienter om hon är stressad eller 

utbränd, vilket kan påverka vårdkvaliteten på omvårdnaden och en minskad 

patienttillfredsställelse (Gustafsson, 2010, s 30). Sjuksköterskan kan även dra sig undan sina 

patienter och sina arbetsuppgifter då hon är stressad. Detta kan ha som följd att vården och 

omsorgen av patienter blir lidande. 

 

3 Problemformulering  

Stress kan leda till många allvarliga besvär och sjukdomar som i sin tur kan leda vidare till att 

sjuksköterskans förmåga att ge en god vård äventyras. Det finns flera riskfaktorer som kan 

hindra sjuksköterskans möjligheter att skapa en god vårdrelation. Etiska dilemman och hög 

arbetsbelastning är exempel på faktorer som kan leda till stress hos sjuksköterskan och som 

kan förhindra en god vårdrelation med patienten. Kraven och bemanningsproblematiken har 

blivit så omfattande inom sjukvården att sjuksköterskan inte alltid på ett balanserat sätt kan ge 

den vård hon önskar att ge, eller att fullfölja sjuksköterskans etiska kod och 

rekommendationerna i sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Med ett balanserat sätt menas 

att sjuksköterskan tar hand om sin egen hälsa samtidigt som hon tar hand om patienterna och 

främjar deras hälsa och välbefinnande. Vad kan sjuksköterskan göra för att bevara sin hälsa? 

Hur kan sjuksköterskan motverka stress för att bevara en god vårdrelation?  

4 Syfte 

Syftet är att beskriva vad som kan motverka stress och utbrändhet hos sjuksköterskan för att 

hon ska kunna bevara en god vårdrelation. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten utgår från vårdrelationen som är grunden för vårdandet och 

kommer att användas som underlag för diskussionen. Ett utrymme för tillväxt skapas i en 

vårdrelation där patienten ges utrymme att uttrycka sina problem och behov (Wiklund, 2003, s 

155). Eftersom människor utvecklas i det mellanmänskliga samspelet är relationen mellan 

vårdaren och patienten en betydelsefull del av vårdandet. Vårdrelationen är därför en 

förutsättning för en god vård. Vårdrelationen är professionell, det vill säga att den grundar sig 

på kunskap och uppfyller de etiska kraven, samt syftar till att stödja och främja patientens 

hälsoprocesser (Eriksson, 2004, s 55 - 56). Kontinuitet i vårdrelationen är viktig för att 

patientens hälsoprocesser skall kunna utvecklas ostört till en optimal hälsa. En av 

sjuksköterskans uppgifter är att skapa och bygga upp en grundläggande relation till patienten. 

Genom denna relation strävar sjuksköterskan efter att uppnå en optimal kunskap om patienten 

för att sedan kunna göra vårdprocessen vårdande.  

Vårdrelationen mellan vårdaren och patienten kännetecknas av ett professionellt 

engagemang där vårdaren använder sin personliga kunskap och erfarenhet för att erbjuda en 

närvaro som tillgång i det vårdande mötet med patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003, s 46). För att kunna bevara en god vårdrelation är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om att vårdrelationen är asymmetrisk och att det är hon som 

vårdare som har en maktposition i och med sitt yrke och sin kunskap (Wiklund, 2003, s 156). 

I vårdrelationen är det vårdaren som har ansvaret att förhindra förorsakande av patientens 

lidande och ansvarar för att vårdrelationen blir positiv (Dahlberg et al., 2003, s 46). ”En god 

vård som kan erbjuda lindrat lidande och välbefinnande... är helt beroende av att det finns 

någon form av fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient”. 

Vårdrelationen är ett utrymme där ansande, lekande och lärande äger rum (Wiklund, 2003, s 

156). Genom ansande, lekande och lärande kan sjuksköterskan ”åstadkomma ett tillstånd av 

tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling 

i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna” (s 149). För att 

sjuksköterskan skall kunna bevara en god vårdrelation måste hon förstå och bemästra vad 

ansande, lekande och lärande innebär för att hon sedan skall kunna dela detta med patienten. 

Sjuksköterskan kan även använda sig av ansande, lekande och lärande för att kunna vara sig 

själv och i relation till andra.  

Ansning är förutom ett väsentligt kroppsligt välbehag en källa till växt och utveckling som 

kan bidra till en upplevelse av hälsa (Eriksson, 1995, s 24). Den karakteriseras av värme, 
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närhet och beröring, där patienten eller sjuksköterskan upplever sig vara accepterad som 

hon/han är. Ansning innebär att man visar att man vill den andre väl och ger uttryck för 

vänskap. Leken utgör ”ett centralt element i vårdandet och är därmed även ett medel för 

uppnåendet av hälsa” och således en viktig beståndsdel i den professionella vården (Eriksson, 

1995, s. 27-28). Sjuksköterskan kan genom sina önskningar i leken vara den hon skulle vilja 

vara. Leken främjar även samhörighet och gemenskap där det finns möjlighet att bland annat 

pröva olika handlingsalternativ, tillgodogöra sig nya erfarenheter och genom fantasi och 

skapande uttrycka sig själv och sina önskningar (Wiklund, 2003, s 150). Genom leken kan till 

slut det naturliga lärandet växa fram, då det naturliga lärandet hör samman med leken. 

Lärandet borde få växa fram utifrån sjuksköterskans egna behov och innebär en ständig 

förändring och utveckling. Lärandet förekommer i samspelet med andra människor (Wiklund, 

2003, s 151).  

Om en vårdrelation inte förekommer kan vårdandet minskas till att bli utförande av olika 

arbetsuppgifter med fokus på teknologiska och medicinska moment (Wiklund, 2003, s 

155). Det kan även vara svårt och även ett hinder att skapa en vårdande relation med patienten 

om vårdaren upplever att arbetssituationen är tidsmässigt pressad (Dahlberg et al., 2003, s 47).  

6 Metod 

För att få frågeställningarna och syftet besvarade gjordes en litteraturöversikt som innebär 

”ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild över ett valt område” (Friberg, 2006, s 116). 

Forskningsartiklar valdes, kvalitetsgranskades och analyserades, vilket ledde till en 

beskrivande översikt av problemområdet, vilket Friberg (2006) också skriver. Översikten 

baseras på ”ett systematiskt val av texter inom ett avgränsat område inom vårdvetenskap och 

allmänsjuksköterskans verksamhetsområde” (Friberg, 2006, s 116). 

6. 1 Urval 

De sökta artiklarna innefattade sjuksköterskor och artiklar publicerade från år 1980-2012. 

Detta för att begreppet utbrändhet myntades av Christina Maslach år 1985 (Maslach, 1985) 

och för att undersöka vad som fanns relaterat till stress- och utbrändhetsforskning. Artiklar 

som var skrivna på engelska valdes eftersom författarna behärskar detta språk, samt från 

länder i Europa.  

6. 2 Datainsamling 

För att söka efter aktuell publicerad forskning söktes artiklarna i databaserna CINAHL, 

Medline och Academic Search Premier. Förutom de tre databaser sökningarna gjordes i, 
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söktes även artiklar i databaserna PubMed och Nursing & Allied Health Source utan resultat. 

Sökningarna avgränsades med Peer reviewed för att säkerställa att det var vetenskapligt 

granskade artiklar. Sökningar kan avgränsas med Peer reviewed vid sökning av artiklar ur 

vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2006, s 66). Sökningarna begränsades även genom att 

fulltext angavs, samt att sökningarna gjordes i vårdvetenskapliga tidskrifter, ålder 19 år och 

uppåt samt avgränsningen människor gjordes. Sökorden som använts är stress, long-term 

stress, burnout, stress reduction, health promotion,  nurse, nursing, nursing staff, qualitative, 

survey, measure, stress management, stress prevention och social support. Från dessa sökord 

hittades resultat artiklarna. Förutom dessa sökord, användes det även andra sökord såsom 

counteract stress, mindfulness, meditation och motivation. Dessa användes i kombination med 

andra sökord som till exempel stress och nursing, men utan att hitta några relevanta artiklar 

till syftet. För att underlätta översikten av sökningarna gjordes en sökmatris (se bilaga 1).  

När lagom många träffar på sökorden funnits lästes först titeln på artikeln och om den 

verkade stämma överens med frågeställningen och syftet lästes hela abstraktet igenom. Om 

abstraktet verkade relevant för studien lästes hela artikeln och analyserades. Varje artikel 

lästes noggrant igenom och analyserades på olika sätt beroende på om den var kvantitativ 

eller kvalitativ. De kvantitativa artiklarna analyserades genom att undersöka artiklarnas syfte, 

design, inklusionskriterier, exklusionskriterier, datainsamlingsmetod och analysmetod. 

Artiklarnas reliabilitet, validitet, bortfall, bortfallsanalys, resultat och signifikanta skillnader i 

resultatet analyserades också. De kvalitativa artiklarna analyserades genom att undersöka 

artiklarnas syfte, kvalitativ metod, design, inklusionskriterier, exklusionskriterier, var, av vem 

och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde. Artiklarnas datainsamlingsmetod, 

analysmetod, om artiklarna utvecklar och tolkar begrepp, teman och/eller kategorier i 

resultatet undersöktes också.  På detta sätt hittades slutligen tio artiklar till resultatdelen. Både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades i studien. Artiklarna lästes igenom noggrant 

flera gånger för att få en helhetsbild av artiklarna och för att vara säker på att texten förståtts 

rätt användes engelskt-svenskt lexikon (Norstedts Engelska – Svenska ordbok, n.d.) och 

ordbok för svenska synonymer (Lexikon för svenska synonymer, n.d.). 

6. 3 Dataanalys 

Efter granskningen sammanställdes och sorterades artiklarna efter författare, titel, år, land, 

tidskrift, syfte, metod och resultat i en matris (se bilaga 2). Detta för att på ett mer 

överskådligt sätt kortfattat kunna se vad artiklarna handlar om. 
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De kvantitativa artiklarnas resultat presenteras utifrån statistiska beräkningar medan de 

kvalitativa artiklarnas resultat presenteras på ett beskrivande sätt med till exempel teman eller 

kategorier (Friberg, 2006, s 122). Därför går det inte att göra en exakt jämförelse mellan de 

kvantitativa och kvalitativa artiklarnas resultat. Vid analysen av artiklarnas resultat ströks 

meningar och ord under som kunde relateras till syftet. Dessa ord och meningar skrevs ned på 

ett papper för att det skulle vara lättare att se likheter och/eller skillnader mellan de olika 

resultaten. Vid analys av artiklarna kan fokus läggas på olika områden i studierna och det 

vanligaste sättet är att undersöka likheter och/eller skillnader i resultaten (Friberg, 2006, s 

121). Inga skillnader i resultatet hittades. Artiklarnas likheter i resultatet identifierades och de 

identifierade aspekterna som handlade om samma sak sorterades med varandra. Sorteringen 

av resultatet mynnade ut i fyra delar, där varje del lästes igenom noggrannt flera gånger och 

gavs sedan en lämplig rubrik som även benämns tema.  

7 Forskningsetiska överväganden 

De valda artiklarna var godkända av etiska kommittéer. Artiklarna översattes med 

noggrannhet och med hjälp av olika ordböcker. Texterna diskuterades av författarna för att 

utesluta missförstånd, detta för att komma så nära ursprungsartiklarnas text som möjligt. Etik 

inom forskning hör ”... också samman med trovärdigheten när det gäller upphovsman.” 

(Olsson & Sörensen, 2011, s 89). Det är viktigt att vara noggrann vid uppgivning av citat och 

referenser samt att ange vem upphovsmannen av en text är. Att ta något som någon annan har 

skrivit och föra det vidare som om det vore ens eget kallas för plagiat och är inom 

Vetenskapsrådets grupp för etik en utav fem vetenskapliga oredligheter. För att utesluta 

plagiat kommer detta arbete att granskas av programvaran Urkund.  

 

8 Resultat 

Resultatet från de tio valda vetenskapliga forskningsartiklarna presenteras nedan med fyra 

teman; socialt stöd, samarbete och samhörighet, interventioner som motverkar och dämpar 

stress samt sjuksköterskans upplevelse av kontroll över sin arbetssituation. Temat 

interventioner som motverkar och dämpar stress delades även in under två 

underrubriker; naturlig vård och stöd- och reflektionsgrupper. 

8. 1 Socialt stöd  

Det har visat sig att en stödjande arbetsmiljö leder till ett ökat välbefinnande hos 

sjuksköterskor och att ett ökat välbefinnande minskar stressnivån (Dackert, 2010). Då 
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sjuksköterskor har möjlighet att påverka varandra, ge varandra verbalt stöd samt på ett 

praktiskt sätt stödja varandra med nya idéer för gruppen och organisationen upplevs detta som 

en stödjande arbetsmiljö. När arbetsgruppen är öppen och flexibel för förändringar samt om 

det finns stöd för att genomföra dessa förändringar anses även detta som en stödjande 

arbetsmiljö som ökar välmående och minskar stress. När sjuksköterskor har regelbunden 

kontakt och samarbetar med varandra leder detta samarbete till välmående hos 

sjuksköterskorna. Socialt stöd är en viktig faktor för att motverka och dämpa stress. Forskning 

visar att ju högre nivå av socialt stöd en sjuksköterska har, desto lägre nivå av utbrändhet har 

hon (Jenkins & Elliott, 2004). När sjuksköterskor får socialt stöd från sina arbetskollegor har 

de betydligt lägre stressnivå än när de inte får något socialt stöd. Stressade sjuksköterskor kan 

uppleva konflikter med andra sjuksköterskor och dessa konflikter minskar när 

sjuksköterskorna stöttar varandra och håller ihop. Sjuksköterskor som upplever sig ha socialt 

stöd använder sig även utav olika copingstrategier såsom till exempel att fokusera på och 

bearbeta sina känslor samt att söka efter emotionellt stöd (Hughes & Umeh, 2005). Då de 

emotionella kraven är höga på arbetsplatsen kan detta leda till emotionell utmattning om 

sjuksköterskan har låga emotionella resurser (Van den Tooren & de Jonge, 2008). Med 

emotionella resurser menas emotionellt stöd från kollegor och att sjuksköterskorna visar 

sympati, medkänsla och förståelse för varandra. Detta visar således att emotionellt stöd från 

kollegor motverkar emotionell utmattning och dämpar stress. 

8. 2 Samarbete och samhörighet  

Tillfredsställande och uppfyllande relationer med arbetskollegor visar sig ha en motverkande 

och dämpande effekt på stress (Ilhan, Durukan, Taner, Maral & Bumin, 2007). Då de fysiska 

kraven är höga på arbetsplatsen, såsom att dagligen behöva lyfta tunga patienter kan detta leda 

till fysisk utmattning om sjuksköterskan har låga fysiska resurser (Van den Tooren & de 

Jonge, 2008). Med fysiska resurser menas till exempel ett flertal kollegor som hjälper till att 

lyfta tunga patienter eller ergonomiska hjälpmedel. Om det finns höga fysiska krav på 

arbetsplatsen, men om det samtidigt finns höga fysiska resurser leder detta inte till emotionell 

utmattning. Då de fysiska kraven är höga och sjuksköterskan har låga fysiska resurser men 

höga emotionella resurser leder dessa fysiska krav inte till emotionell utmattning. Detta visar 

således att både emotionellt och fysiskt stöd från kollegor samt ergonomiska hjälpmedel 

motverkar emotionell utmattning och dämpar stress.  

Då det uppstår stress på en arbetsplats på grund av till exempel hög personalomsättning 

kan sjuksköterskor ändå uppleva en känsla av grupptillhörighet och samarbete då arbetet 
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flyter på och sjuksköterskornas specifika färdigheter kan utnyttjas (Hertting, Nilsson, Theorell 

& Sätterlund Larsson, 2003. Då olika färdigheter kompletterar varandra upplevs detta som ett 

bidrag till hela arbetsgruppen. Sjuksköterskor upplever att det hjälper dem att motverka stress 

då det sker ett kunskapsutbyte mellan dem och andra sjuksköterskor samt läkare: ”It’s fun 

when you’re part of a greater whole and everyone is working together towards the same 

goal” (s 150). Då sjuksköterskor inom en arbetsgrupp arbetar utifrån en gemensam 

värdegrund och är medvetna om att deras arbetskamrater strävar mot samma mål, ökar inte 

detta bara samarbetet utan även den positiva stämningen i arbetsgruppen, vilket leder till en 

minskad upplevelse av stress (Dackert, 2010). Att ständigt gå omkring och vara irriterad och 

älta samma problem är väldigt energikrävande för sjuksköterskan och hennes kollegor, därför 

kan en annan strategi för att motverka stress och behålla sitt välmående vara att 

sjuksköterskan motiverar sig själv i stället för att klaga (Hertting et al., 2003). Detta kan hon 

göra genom att uttrycka sig konstruktivt som till exempel ”I’ll manage this” (s 151). 

Dessutom om arbetskamrater ger varandra verbal återkoppling och värdesätter varandras väl 

utförda arbete upplevs detta som en berikning utav ens arbete. Positiv återkoppling 

såsom: ”Today things went really well” och ”You did a terrific job” (s 150), bidrar till en 

upplevelse av högre arbetstillfredsställelse.  

   Problem bland arbetskollegor kan leda till stress, därför kan en viktig faktor som motverkar 

stress vara att sjuksköterskor journalför vårdplansanteckningar för att bland annat underlätta 

arbetet för sina kollegor (Mäkinen, Kivimäki, Elovaini & Virtanen, 2003). Genom att skapa 

en patientfokuserad arbetsfördelning, vilket till exempel innebär att ifall en patient 

återkommer till avdelningen tar samma sjuksköterska hand om honom/henne i så stor 

utsträckning som möjligt. Den här formen av arbetsfördelning för en återkommande patient 

skapar kontinuitet och trygghet för patienten samt minskar stress hos sjuksköterskan. 

Patientfokuserad arbetsfördelning kan även innebära att en sjuksköterska med någon specifik 

kunskap eller erfarenhet utför en specifik arbetsuppgift som har med hennes kunskap eller 

erfarenhet att göra. På dessa sätt kan man ge en bättre vård för patienterna och problemen 

bland sjuksköterskorna kan reduceras.  

8. 3 Interventioner som motverkar och dämpar stress 

8. 3. 1 Naturlig vård 

Det finns olika stressreduktionsinterventioner som har visat sig motverka och dämpa stress 

hos sjuksköterskor. Taktil massage och hypnos är två sådana stressreduktionsinterventioner 

(Airosa et al., 2011). En studie har utförts där sjuksköterskor fick gå ifrån sitt arbetspass en 
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gång i veckan under åtta veckor för att ta emot en 45-minuters taktil massage- eller 

hypnosbehandling. Dessa interventioner visade sig ha många positiva effekter på 

sjuksköterskorna. Taktil massage och hypnos påverkade sjuksköterskornas känsla av 

välbefinnande, möjligheten att slappna av och att bli omhändertagen. Deltagarna beskriver att 

effekterna av interventionen påverkade deras liv på jobbet och i hemmet på ett mycket 

positivt sätt. De kände sig belåtna och fick en bättre attityd gentemot sina kollegor och 

patienter och kunde därför ge patienterna en bättre vård: ”Your approach and attitude is 

better towards your colleagues and patients, and the nursing care improved.” (s 4). 

Sjuksköterskorna kände att deras känslor av utmattning försvann och att de hade mer energi 

efter interventionerna, vilket gjorde att de kunde ta vara på sin lediga tid efter jobbet istället 

för att till exempel säcka ihop i soffan framför teven. Sjuksköterskorna upplevde även att 

deras arbetsförmåga ökade efter interventionerna: 

This project provides us with the ability to do our job, stress is a big factor in our work, and if we 

can manage to deal with our stress before it actually becomes an issue we can do a better job. You 

don’t feel stressed; you are calmer with your colleagues and patients. You learn how to deal with 

stress; you treat your patients and colleagues around you better when you are in a better mood (s 

5). 

 

Sjuksköterskorna upplevde ökad tolerans och mer tålamod gentemot sina kollegor som en 

effekt utav den taktila massagen och hypnosen. De upplevde även att de hade en högre 

stresstolerans och hade mer kontroll över olika situationer: ”You don’t feel stressed as quickly 

when you have had a treatment. It is easier to keep everything under control.” (s 6).  

I en annan studie gavs sjuksköterskor möjlighet att vara deltagare av en 

stressreduktionsintervention vid två tillfällen (Bruneau & Ellison, 2004). Varje tillfälle varade 

i två timmar och genomfördes med fyra veckors mellanrum. I denna stressreduktions-

intervention ingick diskussionsgrupper angående deltagarnas upplevelser av olika 

stressfaktorer i samband med till exempel döende patienter, gruppaktiviteter baserade på ett 

patientfall som upplevdes som en stressig situation samt övningar i en avslappningsteknik 

baserad på Jacobson’s Progressive Muscular Relaxation (PMR) teknik. Denna 

stressreduktionsintervention visade sig även den ha en positiv inverkan på sjuksköterskors 

välbefinnande. 

8. 3. 2 Stöd- och reflektionsgrupper 

En ytterligare stressreduktionsintervention som har visat sig motverka och dämpa stress hos 

sjuksköterskor är då sjuksköterskor har möjlighet att delta i en stöd- och reflektionsgrupp. En 

studie har utförts där sjukvårdspersonal, bland annat sjuksköterskor, fick delta i en 

strukturerad stöd- och reflektionsgrupp (Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 
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2008). Gruppträffarna ägde rum en gång i veckan under tio veckor. Varje tillfälle varade 

under två timmar och inleddes alltid med en tio minuters guidad avslappningsövning. 

Interventionens första gruppträff började med att deltagarna intervjuade varandra i par och 

presenterade sin kollega för gruppen. Därefter formulerades ett gemensamt kontrakt, bland 

annat sekretess av gruppdiskussionernas innehåll. Under den andra gruppträffen fick 

sjuksköterskorna utbyta idéer med varandra angående frågan: Vad tror du skapar stress och 

utbrändhet? Sjuksköterskornas reflektioner angående frågan skrevs ner utifrån tre perspektiv 

vilka var organisationen, samhället och individen. Under de följande gruppträffarna 

diskuterade deltagarna om möjliga lösningar för att motverka uppkomsten av stress och 

utbrändhet utifrån sjuksköterskornas reflektioner. 

Dessa gruppträffar hade en positiv påverkan på sjuksköterskans stressnivå (Peterson et al., 

2008). Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde mindre stress och oro samt bättre sömn 

efter interventionsprogrammet. Att sätta ord på problemen gjorde det lättare att hantera dem, 

samt att lyssna till andras upplevelser gav sjuksköterskorna en möjlighet att känna igen sig i 

andras situationer och gav således en känsla av att inte vara ensam. Interventionerna gav även 

tid för reflektioner som var konstruktiva och gav möjlighet att diskutera problem från olika 

perspektiv. En möjlighet att kunna ta del av en sådan här stöd- och reflektionsgrupp ökar 

självförtroendet hos deltagarna och ger en känsla av tillhörighet och vänskap. Det ger även en 

möjlighet att kunna förändra sitt beteende genom att till exempel kunna prioritera sina 

arbetsuppgifter, sakta ner sitt arbetstempo och genom att sätta mål kunna uträtta mer. 

8. 4 Sjuksköterskans upplevelse av kontroll över sin arbetssituation 

Ett sätt att motverka stress är att sjuksköterskan har kontroll över sin arbetssituation, vilket 

hon kan göra på olika sätt. Sjuksköterskan kan använda sig av olika strategier för att 

distansera sig själv från sitt dagliga arbetsliv (Hertting et al., 2003). En sådan strategi kan vara 

att tänka igenom och mentalt rensa dagens händelser för att sedan kunna lämna dessa 

händelser bakom sig och på detta sätt skydda sin egen hälsa, som en sjuksköterska uttrycker: 

”When I go through that door I leave work behind.” (s 151).  

Det är viktigt att sträva efter att skapa en balans mellan sina egna behov och patientens 

behov för att sjuksköterskan skall kunna behålla sin förmåga att arbeta under många år 

(Hertting et al., 2003). Att skapa balans i sitt arbetsliv kan sjuksköterskor göra genom att till 

exempel byta till att arbeta med hemsjukvård, byta från nattpass till dagpass som innebär mer 

socialt umgänge med kollegor eller att arbeta deltid om ekonomin tillåter. Sjuksköterskor 

upplever generellt att det är för tungt att arbeta heltid: ”It’s really wearing to work full-time; 
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you never get a chance to catch your breath.” (s 151). Att kunna vara med och planera sitt 

eget schema uppskattas av sjuksköterskor då de upplever att de kan kontrollera sin egen tid. 

Andra varierande exempel innefattar positiva livsstilsförändringar och copingstrategier alla 

riktade mot att öka sitt välmående samt att tillåta sig själv ett rikare socialt liv. Vissa 

sjuksköterskor vänder sig till andra om råd för att till exempel reda ut privata problem, andra 

skapar sig ett lugnare tempo utanför arbetet för att få mer tid för sig själva: ”I need moments 

when I can just be myself” (s 151). 

 Då sjuksköterskor varit med om många förändringar i arbetsgruppen är det viktigt att 

försöka bygga upp en fungerande arbetsgrupp igen för att förbättra arbetssituationen (Hertting 

et al., 2003). Sjuksköterskor försöker också förbättra sin egen arbetsmiljö genom att till 

exempel införa planerade telefontider för patienter att ringa och införa professionell 

handledning. Det visar sig att när sjuksköterskan har arbetat i många år och fått ökad 

arbetslivserfarenhet upplever hon mindre stress och utbrändhet än sina yngre och mindre 

erfarna arbetskollegor (Ilhan et al., 2007). Har sjuksköterskan dessutom en positiv uppfattning 

om sin egen hälsa leder detta till ökat välbefinnande och minskad emotionell utmattning hos 

henne. 

9 Diskussion 

Nedan diskuteras metoden och resultatet, praktiska implikationer samt förslag till vidare 

studier. 

 

 9. 1 Metoddiskussion 

Det var relativt svårt att hitta artiklar som svarade på studiens syfte, vilket kan tyda på att 

forskningsintresset fokuserar på andra aspekter inom området stress. Flera artiklar hittades 

som visar att forskningen fokuserar att stress förekommer inom vården samt vad som orsakar 

stress. Däremot läggs det mindre fokus på vad som motverkar stress eller hur vårdpersonal 

kan hantera stress. Vissa områden är sparsamt beforskade medan andra områden eller 

fenomen är grundligt studerade (Friberg, 2006, s 117). Detta påvisar var det vetenskapliga 

forskningsintresset i dagens läge finns. Trots detta hittades några vetenskapliga artiklar som 

kunde svara på studiens syfte. De flesta artiklar som hittades var kvantitativa artiklar. När ett 

sådant syfte som studien önskar få besvarat forskas utifrån ett kvantitativt perspektiv upplevde 

författarna att de kvantitativa artiklarnas resultat gav författarna få möjligheter att besvara 

syftet på ett bredare sätt och utifrån olika perspektiv. De kvalitativa artiklarna gav däremot 

författarna större möjligheter att svara på studiens syfte på ett bredare sätt och utifrån olika 

perspektiv.  
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Begränsningar som gjordes vid artikelsökningarna inkluderade även full text. Detta kan ha 

begränsat möjligheten att hitta flera artiklar som kunde besvara syftet. Trots detta hittade vi 

tio resultatartiklar i databaserna CINAHL, Medline och Academic Search Premier som 

svarade på vårt syfte. Artiklarna analyserades ingående genom att skriva ner varje del av den 

kvalitativa och den kvantitativa artikelns innehåll på ett separat dokument endast för 

användning av författarna som stöd för att kunna förstå helheten av artikeln. Detta 

underlättade även förståelsen av artiklarnas syfte och resultat. Artiklarnas resultat hade 

likheter med varandra vilket gjorde att resultaten lätt kunde sammanställas under olika 

rubriker. Artiklarna använde liknande ord för att beskriva faktorer som motverkar stress, 

vilket underlättade valet av rubrikerna i resultatet.  

9. 2 Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka vad som kan motverka stress och utbrändhet hos 

sjuksköterskan för att hon ska kunna bevara en god vårdrelation. Sjuksköterskan kan uppleva 

stress då hon till exempel inte kan möta patienten med den tid han/hon behöver, vilket kan 

hindra henne från att bevara en god vårdrelation med patienten. Etiska dilemman, lågt socialt 

stöd samt försämrad sömnkvalitet kan även bidra till sjuksköterskans upplevelse av stress. 

Stress kan påverka sjuksköterskans hälsa och välbefinnande på ett så allvarligt sätt att den 

enda utvägen hon ser är att sjukskriva sig. Då stress kan leda till ohälsa hos sjuksköterskan 

minskar detta hennes möjligheter att bevara en god vårdrelation med patienten. Patienten är 

en central del i vårdandet och vårdandets syfte är att stödja och främja patienters möjligheter 

till att utveckla en optimal hälsa (Eriksson, 2004, s 56). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan motverkar stress innan den uppstår eller dämpar stress om den redan uppstått, 

för att både främja sin hälsa och samtidigt kunna förverkliga vårdandets syfte. För att detta 

skall möjliggöras behövs bland annat en kontinuitet i vårdrelationen. När sjuksköterskan tar 

hand om samma patient när hon arbetar några dagar i rad eller tar hand om en återkommande 

patient på avdelningen som hon tagit hand om tidigare skapas en kontinuitet i vårdrelationen. 

Denna så kallade patientfokuserade arbetsfördelning skapar även trygghet och kontinuitet för 

patienten, vilket främjar patientens hälsa då kontinuiteten möjliggör för patientens 

hälsoprocesser att utvecklas ostört.  

     Att vårda är att dela och att dela innebär att vara närvarande (Eriksson, 1995, s 38- 39). 

Denna närvaro innebär att man förstår och bekräftar varandra, har en delaktighet i tankar, 

känslor och upplevelser, vilket har en betydelse för arbetsfördelningen. Sjuksköterskans 

arbetsmiljö kan upplevas som påfrestande, vilket kan leda till psykisk stress och minskat 
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välmående hos henne (Lazarus & Folkman, 1984, s 3). Därför är det viktigt att arbetsmiljön är 

stödjande då sjuksköterskor kan påverka varandra och stödja varandra på olika sätt både 

praktiskt och mentalt (Dackert, 2010). Fler studier visar att emotionellt stöd där man visar 

sympati, medkänsla och förståelse för varandra dämpar stress och bidrar till en upplevelse av 

närvaro för sina arbetskollegor (Van den Tooren & de Jonge, 2008).  

Delandet innebär också att till exempel två människor är delaktiga av samma helhet 

(Eriksson, 1995, s 38). När sjuksköterskor stödjer sina kollegor genom att de ger en positiv 

återkoppling och bekräftar varandras väl utförda arbetsuppgifter (Hertting et al., 2003) anser 

författarna att detta stödjer Erikssons (1995) teori av närvaro och bekräftelse som ger 

sjuksköterskorna en upplevelse av delaktighet i samma helhet. En stödjande arbetsmiljö 

upplevs då sjuksköterskorna kan dela med sig av sina tankar och idéer och på så sätt bidra 

med sin närvaro samt upplevelse av en delaktighet med sina arbetskollegor (Dackert, 2010). 

Att vara delaktig genom till exempel regelbunden kontakt med arbetskollegor minskar stress 

och ökar välmående hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan vara delaktiga av samma helhet 

då de utgår från en gemensam värdegrund och arbetar gentemot samma mål, vilket minskar 

deras upplevelse av stress. Genom att vara delaktig och närvarande kan tankar, känslor eller 

upplevelser av en ohälsosam helhet upplösas (Eriksson, 1995, s 39). En sjuksköterskas 

upplevda helhet av en stressig arbetsmiljö kan påverka henne både fysiskt och psykiskt på ett 

negativt sätt, vilket är ohälsosamt. Det är den stressiga arbetsmiljön som då kan benämnas 

helheten och innefattar alla sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Genom att 

sjukvårdspersonalen är delaktig och närvarande kan de lösa upp den ohälsosamma helheten 

som påverkat sjuksköterskan negativt. 

Sjuksköterskan upplever att då hon har tillfredsställande och uppfyllande relationer med 

sina arbetskollegor ökar detta hennes välbefinnande. Då sjuksköterskan upplever en känsla av 

grupptillhörighet och samarbete minskar hennes stressnivå. Genom att sjuksköterskan till 

exempel journalför vårdplansanteckningar hjälper hon även sina kollegor att uppleva mindre 

stress. Då sjuksköterskors speciella färdigheter kan utnyttjas har gruppen kunnat tillvarata 

varandras erfarenheter och på så sätt minska stress. 

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård (SFS 

1982:763) vilket författarna anser vara en gemensam värdegrund för sjuksköterskor. För att 

kunna ge en god vård måste ansandet infinna sig i vårdrelationen. Då varje människa har ett 

grundläggande begär efter liv, kärlek, närhet, mening och relationer (Erikson, 2004, s 32) kan 

stöd och värme från andra sjuksköterskor tillfredsställa detta grundläggande behov.  Då 

sjuksköterskor befinner sig i någon grad av ohälsa på grund av till exempel stress, känner de 
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sig ofta otrygga och ensamma. Naturlig vård kan tillgodose sjuksköterskans innersta begär 

efter närhet, kärlek och omsorg och just vid ohälsa behövs en hög grad av spontan naturlig 

vård. Uttryck för en naturlig vård kan vara bland annat stöd- och reflektionsgrupper och taktil 

massage som på två olika sätt ger närhet. Stöd- och reflektionsgrupper gav sjuksköterskorna i 

hög grad ett naturligt vårdande då sjuksköterskorna upplevde att de inte längre kände sig 

ensamma då de kunde tala med och lyssna på andra med liknande besvär. Dessa stöd- och 

reflektionsgrupper hade även en inverkan på sjuksköterskornas sömn och återhämtning 

(Peterson et al., 2008). Sjuksköterskorna upplevde mindre stress och oro efter 

interventionerna, ökat självförtroende, tillhörighet och vänskap med sina arbetskollegor samt 

att de kunde prioritera sina arbetsuppgifter och sakta ner sitt arbetstempo. Den naturliga 

vården, en människas behov av åtminstone en relation till en annan människa, kan på så sätt 

genom att minska stress stödja sjuksköterskans sömnkvalitet och återhämtning som i sin tur 

kan leda till en bättre vård. Taktil massage som är en form av beröring, en form av ansande, 

gav sjuksköterskorna en annan form av närhet än stöd- och reflektionsgrupperna. Taktil 

massage ökade sjuksköterskornas arbetsprestation, gav dem ökat tålamod samt ökat 

välbefinnande (Airosa et al., 2011). Värme, närhet och beröring som ansandet kännetecknas 

av är förutom en källa till växt och utveckling även en grund för vårdandet. Då det är 

sjuksköterskans ansvar att förhindra förorsakande av patientens lidande och sjuksköterskans 

ansvar att vårdrelationen blir positiv är det även viktigt att sjuksköterskan intar en ansande 

attityd till sig själv för att kunna ge patienten en god vård.  

Människan har ett sökande efter det ursprungliga, efter alternativ, och detta kan komma till 

uttryck i ett ökat intresse för alternativa vårdformer. Alternativa vårdformer tar fasta på hela 

människan och kan innehålla en högre grad av ansande, lekande och lärande (Eriksson, 1995, 

s 53). Taktil massage är en alternativ vårdform som kan innehålla en högre grad av ansande. 

Taktil massage gav även sjuksköterskorna en bättre attityd gentemot sina medmänniskor, 

både patienter och familj, vilket ledde till att sjuksköterskorna kunde ge en bättre vård. Då 

ansningen även innebär en form av uttryck för vänskap är det förståeligt att tillfredställande 

och uppfyllande relationer med arbetskollegor hade en dämpande effekt på stress (Ilhan, 

Durukan, Taner, Maral & Bumin, 2007). 

Sjuksköterskor kan uppleva att deras arbetsuppgifter har förändrats så pass mycket att de 

får göra helt andra saker än det de skulle vilja göra (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

Istället för att vara sjuksköterskor kan de uppleva att de till exempel har blivit kontorsarbetare. 

Sjuksköterskor kan även ha svårt att ta upp kvalitetsfrågor när de är stressade på grund av att 

de inte har någon energi att lyssna eller göra framsteg med något problem. Dessa upplevelser 
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visade sig kunde utestängas för en stund genom leken, där önskningar fick dominera. Leken 

är ett uttryck för olika önskningar där människan får vara den hon skulle vilja vara (Eriksson, 

1995, s 28). Då sjuksköterskor kunde uttrycka sig positivt och motiverade sig själva, kunde de 

på så sätt öka sitt välmående samt sin förmåga att arbeta i många år (Hertting et al., 2003). 

Denna form av önskelek, till exempel då sjuksköterskan skapar sig positiva uttryck, gav 

sjuksköterskan en form av vila och ny energi för att sedan återgå till verkligheten och kunna 

göra nya framsteg samt lösa problem (Eriksson, 1995, s 28).  

I resultatet framgår även att efter interventioner med hypnosbehandling upplevde 

sjuksköterskor en bättre attityd, ökad tolerans, mer tålamod samt ökad kontroll över olika 

situationer (Airosa et al., 2011). Detta kan te sig lite för bra för att vara sant anser författarna, 

dock kan man fråga sig var lärandets gränser går? I dagens läge vet man att människan endast 

utnyttjar en liten del av sin potentiella kapacitet, därför kan man anta att den enskilda 

människans lärande inte har några gränser (Eriksson, 1995, s 30). Då sjuksköterskan är 

stressad är hon i behov av förändring och med en sådan intervention som till exempel 

hypnosbehandling, som kan innebära en förändring av henne och hennes beteende gentemot 

bland annat patienterna, kan hon på så sätt utvecklas och lära sig nya beteenden som i annat 

fall kan ses som svåra att uppnå.  

Sjuksköterskan önskar att ge en god vård och denna önskan kan ibland hindras då 

sjuksköterskan är stressad. Utifrån hennes egna behov av förändring kan hon däremot ta till 

sig det som behövs för att förhindra stress. Då sjuksköterskan upplever en form av kontroll 

över sin arbetssituation minskar hennes upplevelse av stress. Genom till exempel att tänka 

igenom sin arbetsdag och mentalt rensa det som hänt under dagen kan sjuksköterskan lämna 

arbetet bakom sig och få en mer tillfredsställande återhämtning och på så sätt distansera sig 

från sitt dagliga arbetsliv. Då sjuksköterskan anammar positiva livsstilsförändringar, skapar 

en balans mellan sina egna behov och patientens behov samt genom att hon efter många år får 

ökad arbetslivserfarenhet minskar hennes upplevelse av stress. Unga och oerfarna 

sjuksköterskor upplever mer stress än äldre och erfarna sjuksköterskor (Ulrich et al., 2010) 

och ju längre tid de har arbetat desto mer erfarenhet får de och desto mindre stress upplever de 

(Ilhan et al., 2007). Mindre erfarenhet kan skapa osäkerhet hos sjuksköterskor även om de har 

kompetens, anser författarna. Motivationsfaktorer i arbetsmiljön kan då vara en resurs särskilt 

för de unga och oerfarna sjuksköterskorna (Hertting et al., 2003) vilket. En sådan 

motivationsfaktor kan vara till exempel ett kunskapsutbyte mellan sjuksköterskorna men även 

mellan sjuksköterskor, läkare och annan sjukvårdspersonal. Detta kunskapsutbyte leder till en 
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professionell tillväxt kan minska deras stress och öka deras förmåga att vårda patienterna 

såsom det förväntas av dem.  

Sjuksköterskans inre resurser såsom att hon motiverar sig själv och de yttre resurserna 

såsom socialt stöd och samarbete med arbetskollegor samt interventionerna kan stödja 

sjuksköterskans behov av förändring och utveckling då hon upplever stress. Samarbete och 

socialt stöd är även ett lärande som förekommer i samspel med andra människor och som 

sjuksköterskan upplever främjar hennes välbefinnande. Då lärandet inte har några gränser 

finns det således stora möjligheter för sjuksköterskan att förändras och utvecklas utifrån sina 

egna behov till den person hon skulle vilja vara i sin yrkesprofession.  

9. 3 Praktiska implikationer  

I inledningen beskrevs att stress ofta förekommer inom vården och att den kan påverka 

sjuksköterskans förmåga att kunna ge en god vård samt hindra sjuksköterskan att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett kvalitetssäkert sätt, vilket även bekräftas utav forskning. Stress kan 

påverka sjuksköterskans förmåga att möta och stödja patienten. Eftersom sjuksköterskan är 

patientens främsta källa för stöd är det viktigt att hon får möjlighet att bevara sin hälsa för att 

hon således skall kunna skapa en god vårdrelation och stödja patienten. Därför är 

sjuksköterskan i behov av att känna igen olika faktorer som kan motverka stress och 

utbrändhet för att hon ska kunna bevara sin hälsa och stödja sina arbetskamraters hälsa.  

Om sjuksköterskan samarbetar med sina arbetskollegor, ger socialt, emotionellt och 

praktiskt stöd till sina arbetskamrater samt i sin tur får detta av dem, använder sina inre 

resurser, har tillgänglighet till yttre resurser såsom lämpliga ergonomiska hjälpmedel på 

arbetsplatsen menar forskningen att hon kan öka sitt och sina arbetskamraters välbefinnande. 

Även stressreduktionsinterventioner såsom tillgänglighet till exempel taktil massage, 

hypnosbehandling, kunna delta i stöd- och reflektionsgrupper kan motverka stress och öka 

sjuksköterskans välbefinnande. Detta kan resultera i att hon kan göra det hon förväntar sig 

utav sig själv och det som andra förväntar sig utav henne såsom att till exempel vara vänlig, 

ha medkänsla, vara uppmärksam och bryr sig om andra, vilket beskrivits i bakgrunden och 

vilket hon inte kan göra när hon är stressad och utbränd. En annan implikation för vårdandet 

är att sjuksköterskan kan skapa en god vårdrelation med patienterna vilken kan ge patienterna 

en upplevelse av trygghet, emotionellt välbefinnande och värdighet. Den goda vårdrelationen 

har även en inverkan på patienters fysiska välbefinnande. Dessa nämnda implikationer kan 

underlätta patientens hälsoprocesser att utvecklas till en optimal hälsa.  
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9. 4 Förslag till vidare studier 

Det finns många studier som visar att stress förekommer i hög grad inom vården bland 

sjukvårdspersonal och att detta påverkar dem på ett negativt sätt vilket vidare påverkar deras 

omvårdnad av patienter. Därför kan ett förslag på vidare studier vara att ta reda på hur 

sjukvårdspersonalen kan motverka stress innan den uppstår och hur de kan hantera den ifall 

den redan uppstått. Ett annat förslag på vidare studier kan vara att genomföra och sedan 

undersöka effekten utav fler stressreduktionsinterventioner då det visat att de få artiklar som 

finns om stressreduktionsinterventioner hade en mycket positiv effekt på stress och utbrändhet 

hos sjukvårdspersonalen. Eftersom det visade sig att unga och oerfarna sjuksköterskor 

upplever mer stress än äldre och erfarna sjuksköterskor vore det även intressant att ta reda på 

vad som bidrar till stressreduktion och minskad utbrändhet särskilt hos unga och oerfarna 

sjuksköterskor. 
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Bilaga 1 – Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Begränsningar  Artikel nr, 

författare och år 

MEDLINE  Health 

promotion, 

stress, nurses. 

64 träffar Full text, 

publicerade från 

år 1980 

Airosa, 

Andersson, 

Falkenberg, 

Forsberg, 

Nordby-Hörnell,  

Öhlén & 

Sundberg, 2011 

MEDLINE Stress, nursing 

staff, qualitative 

114 träffar Full text, 

publicerade från 

år 1980,  

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter 

Bruneau & 

Ellison, 2004 

CINAHL Nursing AND 

stress 

management  

129 träffar Full text,  

publicerade från 

år 1995,  

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter 

Dackert, 2010 

Academic 

Search Premier 

Stress reduction 

and nurse  

35 träffar Peer reviewed, 

full text,  

publicerade från 

år 1980,  

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter 

Hertting, 

Nilsson, 

Theorell, & 

Sätterlund 

Larsson, 2003 

Academic 

Search Premier 

Stress reduction 

and nurse  

35 träffar Peer reviewed, 

full text,  

publicerade från 

år 1980,  

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter 

Hughes & 

Umeh, 2005 

MEDLINE Nurse, stress, 

survey, measure 

51 träffar Full text, ålder 

19+, 

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter, 

människor 

Ilhan, Durukan, 

Taner, Maral & 

Bumin, 2007 
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CINAHL Stress, social 

support, nursing 

38 träffar Full text, 

publicerade från 

år 2000, peer 

reviewed, 

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter 

 Jenkins & 

Elliott, 2004 

MEDLINE Nurse, stress, 

survey, measure 

51 träffar Full text, ålder 

19+, 

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter, 

människor 

Mäkinen, 

Kivimäki, 

Elovaini & 

Virtanen, 2003 

CINAHL Nursing AND 

stress prevention 

38 träffar Full text,  

publicerade från 

år 1995,  

vårdvetenskapliga 

tidsskrifter 

Peterson, 

Bergström, 

Samuelsson, 

Åsberg & 

Nygren, 2008 

CINAHL Long-term 

stress, burnout 

51 träffar Peer reviewed, 

publicerade från 

år 2000 

Van den Tooren, 

& de Jonge, 

2008 
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Bilaga 2 – Matris över urval av artiklar till resultat 

 

Författare 

 

Titel 

 

År, land, tidskrift 

 

Syfte 

 

Metod (Urval och 

datainsamling, analys)  

 

 

Resultat 

1. Airosa, 

Andersson, 

Falkenberg, 

Forsberg, 

Nordby-

Hörnell, 

Öhlén & 

Sundberg 

 

 

Tactile 

massage and 

hypnosis as a 

health 

promotion for 

nurses in 

emergency 

care - a 

qualitative 

study 

 

 

 

2011, Sverige, 

BMC 

Complementary 

and Alternative 

Medicine 

 

 

Syftet är att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

uppfattningar av taktil 

massage eller hypnos. 

 

 

 

 

- Kvalitativ studie 

utfördes parallellt med 

hälsofrämjande projekt 

för att reducera 

arbetsrelaterad stress för 

sjuksköterskor. 

- 16 sjukvårdspersonal 

som deltog i 

hälsofrämjande 

projektet fick dela med 

sig av sina upplevelser 

och uppfattningar av 

taktil massage eller 

hypnos i en grupp 

diskussion som spelades 

in och transkriberades. 

-Manifest 

innehållsanalysmetod 

där analysen 

genomfördes i fem 

upprepade steg. 

 

 

 

- Taktil massage och hypnos kan hjälpa 

och stödja sjukvårdpersonal att hantera 

en stressande arbetsmiljö. 

- Taktil massage och hypnos kan ge en 

känsla av välbefinnande som har 

positiva effekter för både arbete och 

fritid. 
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2. Bruneau 

& Ellison 

Palliative care 

stress in a UK 

community 

hospital: 

evaluation of a 

stress- 

reduction 

programme 

2004, 

Storbritannien, 

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Syftet är att: 

1. Kvantifiera 

arbetsrelaterad stress 

hos sjuksköterskor som 

arbetar inom palliativ 

vård. 

2. Undersöka hur väl 

dessa sjuksköterskor 

hanterade stress. 

3. Utvärdera effekterna 

av ett stressreduktions-

program. 

- Kvalitativ studie. 

- Semi-strukturerade 

intervjuer med 18 

sjuksköterskor 

- Tema- och 

innehållsanalys, 

ANOVA 

- De flesta sjuksköterskorna upplevde 

inte sitt jobb som stressigt. 

- De flesta upplevde att de hade 

tillräckligt bra copingstrategier för att 

hantera den palliativa stressen. 

- Sjuksköterskorna upplevde en känsla 

av välbefinnande och att 

stressreduktions-programmet hjälpte 

dem. 

3. Dackert 

 

The impact of 

team climate 

for innovation 

on well-being 

and stress 

in elderly care 

2010, Sverige,  

Journal of Nursing 

Management 

Syftet är att: 

1. Undersöka om 

klimatet i arbetsgruppen 

har en påverkan på 

välbefinnande och 

stress  

2. Undersöka om 

välbefinnande har 

påverkan på 

arbetsklimat och stress   

- Kvantitaiv studie. 

- Utav 493 

sjuksköterskor och 

undersköterskor var det 

329 sjuksköterskor och 

undersköterskor som 

svarade på enkäterna.  

- Structural equations 

modeling (SEM) 

 

 

 

- Ett stödjande arbetsklimat leder till ett 

ökat välbefinnande hos sjuksköterskor 

och att ett ökat välbefinnande minskar 

stressnivån. 
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4. Hertting,  

Nilsson,  

Theorell & 

Sätterlund 

Larsson  

Downsizing 

and 

reorganization: 

demands, 

challenges and 

ambiguity 

for registered 

nurses 

2003, Sverige, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet är att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

psykosociala 

stressfaktorer och 

motivationsfaktorer  

samt hur de hanterade 

sin arbetssituation efter 

en tid av personal- 

nedsättningar och 

omorganisationer. 

- Kvalitativ studie. 

- Upprepade 

semistrukturerade 

intervjuer med 14 

sjuksköterskor. 

- Tema- och 

innehållsanalys. 

 

Resultatet delades in i fem huvudteman 

varar vi använde oss av två:  

- En önskan om samarbete. 

- Strävan efter att få kontroll. 

5. Hughes 

& Umeh  

Work stress 

differentials 

between 

psychiatric and 

general nurses 

2005, 

Storbritannien, 

British Journal of 

Nursing 

Syftet är att undersöka 

skillnader i stressnivån 

hos sjuksköterskor och 

psykiatrisjuksköterskor, 

samt inverkan av socialt 

stöd på stressnivån. 

- Kvantitativ studie 

- Enkäter skickades till 

157 psykiatri-

sjuksköterskor och 165 

sjuksköterskor. 73 

enkäter återsändes och 

användes till studien. 

- Multivariat analys: 

MANOVA. 

- Sjuksköterskor har lägre stressnivå när 

de har socialt stöd. 

- Sjuksköterskor som har socialt stöd 

upplever mindre stress från konflikter 

med andra sjuksköterskor. 

- Psykiatri sjuksköterskor upplevde att 

socialt stöd inte dämpade stress. 
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6. Ilhan, 

Durukan, 

Taner, 

Maral & 

Bumin 

Burnout and its 

correlates 

among nursing 

staff: 

questionnaire 

survey  

2007, Turkiet, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet är att fastställa 

vilka faktorer som har 

samband med 

sjuksköterskornas 

utbrändhetsnivå. 

- Kvantitativ studie. 

- Enkäter delades ut till 

deltagarna. 418 

sjuksköterskor utav 474 

sjuksköterskor svarade 

på enkäten. 

- Linjär 

regressionsanalysmetod. 

- Ökad arbetslivserfarenhet, goda 

relationer med arbetskollegor och en 

positiv uppfattning om hälsan hos 

sjuksköterskorna minskar emotionell 

utmattning. 

- Att vara ny inom yrket, arbeta långa 

arbetstider, vara missnöjd med 

relationen mellan kollegorna har ett 

samband med utbrändhet. 

7. Jenkins & 

Elliott  

 

Stressors, 

burnout and 

social support: 

nurses in acute 

mental health 

settings 

2004, 

Storbritannien, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet är att:  

1. Undersöka och 

jämföra nivåer av  

stressfaktorer och 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor och 

undersköterskor på en 

akut psykiatrisk 

vårdenhet.   

2. Undersöka 

sambandet mellan 

stressfaktorer och 

utbrändhet. 

3. Bedöma effekterna 

av socialt stöd på 

utbrändhet. 

- Kvantitativ studie. 

- Enkäter skickades ut 

till 240 sjuksköterskor, 

varav 93 svarade.  

- MANOVA, hierarkisk 

multipel regressions 

analys, Pearsons 

correlation, Chi- 

squared test och t –test. 

1. Stressfaktorer hos sjuksköterskornas 

var att resurser saknades och hos 

underssköterskorna var stressfaktorerna 

patientrelaterade svårigheter. 

2. Stressfaktorer har ett samband med 

utbrändhet. 

3. Ju högre nivå av socialt stöd, desto 

lägre nivå av emotionell utmattning hos 

sjuksköterskorna. 
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8. Mäkinen, 

Kivimäki, 

Elovaini & 

Virtanen 

Organization 

of nursing care 

and stressful 

work 

characteristic 

2003, Finland, 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Syftet är att undersöka 

sambandet mellan olika 

metoder av att 

organisera 

sjuksköterskans arbete 

och stress. 

- Kvantitativ studie. 

- Enkäter delades ut till 

677 sjuksköterskor, 

varav 568 svarade.  

- Pearsons correlation 

och regressionsanalyser. 

- Patientfokuserad arbetsfördelning samt 

journalförda vårdplansanteckningar 

reducerar stress samt reducerar problem 

mellan arbetskollegorna. 

- Hög arbetsbörda och problem med 

arbetskollegor leder till stress. 

9. Peterson, 

Bergström, 

Samuelsson, 

Åsberg & 

Nygren 

Reflecting 

peer-support 

groups in the 

prevention of 

stress and 

burnout: 

randomized 

controlled trial 

2008, Sverige, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet är att undersöka 

effekterna av 

sjuksköterskors 

deltagande i en stöd- 

och reflektionsgrupp på 

hälsa, utbrändhet och 

upplevda förändringar i 

arbetsförhållanden. 

- Kvalitativ studie. 

- 51 sjukvårdsanställda 

deltog i en stöd- och 

reflektionsgrupp och 80  

sjukvårdsanställda 

deltog i en 

kontrollgrupp. 

- Kvalitativ 

innehållsanalys. 

- Reultatet visar att stöd- och 

reflektionsgrupper har en positiv effekt 

på hälsa och arbetsförhållanden samt 

minskar utbrändhet. 

- Sju kategorier identifierades: 

1) Att tala med andra i en liknande 

situation 2) Kunskap/förståelse 3) En 

upplevelse av gemenskap 4) 

Självförtroende 5) Metod/struktur 6) 

Lindring av symtom 7) 

Beteendeförändringar. 
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10. Van den 

Tooren & 

de Jonge 

 

Managing job 

stress in 

nursing: what 

kind of 

resources do 

we need? 

2008, Holland, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet är att ta reda på 

vilka arbetsresurser som 

dämpar stress och 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor 

 - Kvantitativ studie.  

- Enkäter skickades hem 

till 123 sjuksköterskor 

som alla arbetade på ett 

vårdhem i Holland, 

varav 73 svarade.  

- Hierarkiska 

regressionsanalyser. 

- Låga fysiska resurser och låga 

emotionella resurser leder till fysiska 

och emotionella problem hos 

sjuksköterskorna. 

- Höga fysiska resurser i samband med 

höga fysiska krav leder inte till 

emotionell utmattning. 

- Höga emotionella resurser i samband 

med höga fysiska krav leder inte till 

emotionella utmattning. 

 

 


