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Background: Sick leave numbers due to mental health issues is rising worldwide. One of the 

most significant reasons for sick leave which is related to mental health problems is stress and 

burnout. People working in human care services are extra-exposed to both stress and burnout. 

Today there is more focus on treatment and rehabilitation in relation to burnout in science and 

practice, and primary and secondary prevention of burnout is sparse. It is however important 

both from an individual and societal perspective to prevent burnout because it is a serious 

condition that can lead to great suffering for persons affected and long-term absence from 

working life affecting the economy significantly. 

 Aim: The aim of this thesis was to investigate factors that work as protection against burnout 

in people with healthcare professions. Methods: A literature review was conducted with 12 

scientific articles meeting the inclusion and exclusion criteria’s, and matching the research 

questions of this study. The thematic analysis of the studies formed one overall theme and 

five subthemes. Findings: One overall theme and five sub-themes were extracted from the 

data.  Examples of these factors were the importance of an authentic and good working 

environment, sense of control and empowerment, participation in meaningful activities, 

recuperation and practical techniques such as mindfulness, yoga and image therapy. Social 

support from different sources, such as relatives, colleagues and other professions, was also 

an important factor protecting against burnout. Conclusion: Protective factors for burnout are 

at both individual, organizational and societal level and should be considered in the 

development of interventions in relation to prevention of burnout. 

 

Keywords: Burnout, Exhaustion, Healthcare professions, Health promotion, Prevention, 

Resilience, SOC. 
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Sammanfattning 
Embretsen, C. (2017). Källor till motståndskraft för utmattningssyndrom hos personer med 

människovårdande yrken – en litteraturöversikt. 

 

Kandidatuppsats i folkhälsovetenskap. Folkhälsovetenskap, teori, metod och examensarbete. 

Högskolan i Gävle, Sverige. 

 

Bakgrund: Sjuktalen har ökat till följd av psykisk ohälsa världen över. En av de främsta 

orsakerna till detta har varit den ökade förekomsten av stressrelaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom. En grupp som har varit extra utsatt är personer i inom yrken i hälso- och 

sjukvården. Idag fokuseras det huvudsakligen på behandling och rehabilitering av 

utmattningssyndrom i forskning och praxis och det finns begränsad kunskap och initiativ 

kring primär- och sekundärprevention för utmattningssyndrom. Det är dock viktigt ur både ett 

individ- och samhällsperspektiv att förebygga utmattningssyndrom då utmattningssyndrom är 

ett allvarligt tillstånd som kan leda till stort lidande för individen och lång sjukfrånvaro från 

arbetslivet, vilket även är kostsamt för samhällsekonomin. Syfte: Syftet med detta 

examensarbete var att undersöka skyddsfaktorer mot utmattningssyndrom hos personer inom 

yrken i hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt genomfördes och 12 vetenskapliga 

artiklar uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna och matchade forskningsfrågorna. 

Dessa lästes igenom. En tematisk analys av studiernas resultat genomfördes och resulterade i 

ett övergripande tema och fem underteman. Resultat: Resultatet beskriver faktorer som 

skyddar mot utmattningssyndrom för personer inom yrken i hälso- och sjukvården. Exempel 

på dessa faktorer var vikten av autentisk och god arbetsmiljö, känsla av egenmakt och 

kontroll, deltagande i meningsfulla aktiviteter, återhämtning och praktiska tekniker som 

exempelvis mindfulness, yoga och bildterapi. Att få socialt stöd från närstående, kollegor och 

exempelvis kuratorer och präster var även en viktig faktor för att skydda mot 

utmattningssyndrom. Slutsats: Skyddande faktorer för utmattningssyndrom finns på både 

individ-, organisations- och samhällsnivå och bör beaktas i utvecklingen av förebyggande 

insatser för utmattningssyndrom. 

 

Nyckelord: Hälso- och sjukvårdspersonal, Hälsofrämjande, KASAM, Motståndskraft, 

Prevention, Skyddande faktorer, Utmattningssyndrom. 

 

 

  



 

3 
 

Innehållsförteckning 
Abstract ....................................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Sammanfattning ................................................................................................................................................................ 2 

Inledning ........................................................................................................................................................................... 4 

Bakgrund ........................................................................................................................................................................... 4 

Stressrelaterad ohälsa, utbrändhet och utmattningssyndrom .................................................................................. 4 

Krav-kontroll- stöd, stress och utmattning ................................................................................................................ 6 

Motståndskraft och utmattning ................................................................................................................................. 6 

Hälsopromotion och Salutogenes ............................................................................................................................ 7 

Syfte ......................................................................................................................................................................... 8 

Frågeställningar ....................................................................................................................................................... 8 

Metod ................................................................................................................................................................................ 8 

Design ...................................................................................................................................................................... 8 

Sökstrategi och urvalskriterier .................................................................................................................................. 8 

Inklusionskriterier .......................................................................................................................................................... 8 

Exklusionskriterier ........................................................................................................................................................ 8 

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar .............................................................................................................. 9 

Dataanalys ............................................................................................................................................................. 10 

Forskningsetiska överväganden............................................................................................................................. 11 

Resultat ........................................................................................................................................................................... 12 

1. En god arbetsmiljö ............................................................................................................................................. 12 

2. Stöd från omgivningen ....................................................................................................................................... 13 

3. Praktiska metoder, tekniker och program för stresshantering ............................................................................ 13 

4. Skyddande inneboende resurser hos individen ................................................................................................. 14 

5. Meningsfulla aktiviteter som strategier utanför arbetet som ger återhämtning ................................................... 14 

Diskussion ....................................................................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ................................................................................................................................................. 15 

Metoddiskussion .................................................................................................................................................... 17 

Slutsats och Förslag till framtida forskning ............................................................................................................. 19 

Referenser ...................................................................................................................................................................... 20 

Bilagor ............................................................................................................................................................................. 24 

Bilaga 1 Översikt av analyserade studier ............................................................................................................... 24 

 

  

 

  



 

4 
 

Inledning 
Under det senaste seklet har samhällets och arbetslivets villkor förändrats och sedan 1990-

talet har det skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige till följd av 

stressrelaterad- och psykisk ohälsa och utmattningsproblematik (Socialstyrelsen 2003; Almén 

2007; Holmgren et al 2009; Socialförsäkringsrapport 2015; Försäkringskassan 2015). Idag 

står stress och psykisk ohälsa för 12 % av den globala sjukdomsbördan (Annerstedt et al 

2012). Ökningen anses vara allvarlig ur både ett individ- och samhällsperspektiv. Bortfall i 

arbete och förlorad produktivitet samt utgifter för vård och omsorg är kraftigt belastande för 

samhällsekonomin, speciellt då de som sjukskrivs för utmattningssyndrom ofta blir långvarigt 

sjukskrivna och en del blir även förtidspensionerade (Socialstyrelsen 2003). Statistik visar att 

individer med människovårdande yrken i stor omfattning är de som drabbas och sjukskrivs till 

följd av utmattningssyndrom (ibid.). I hälso- och sjukvårdens har det länge funnits en tradition 

med utgångspunkt i det biomedicinska synsättet på hälsa och fokus på riskfaktorer med 

tillhörande lösningar. Tidigt förebyggande insatser är dock ett område som är i stort behov av 

forskningsinsatser för att metoder för att förhindra att fler drabbas av utmattningssyndrom ska 

kunna utvecklas, och för att minska sjukskrivningstalen. I denna uppsats antas ett salutogent 

perspektiv för att fylla kunskapsluckor kring vilka aspekter som fungerar som skyddande, 

förebyggande och hälsofrämjande i relation till utmattningssyndrom hos personer i 

människovårdande yrken.  

 

Bakgrund 

Stressrelaterad ohälsa, utbrändhet och utmattningssyndrom 

Många har definierat och klassificerat stress, men trots detta råder inte någon fullständig 

enighet i stress som begrepp eller som tillstånd (Fris-Andersen & Brinkmann 2015). Stress 

betraktas inte officiellt som en sjukdom och heller inte som en självständig diagnos. Stress ses 

som en reaktion som utlöses av inre eller yttre hot och påfrestningar men som kan leda till 

ohälsa av olika slag (ibid.). Människan och alla andra däggdjur på jorden har en naturlig 

förmåga att reagera på utmaningar och upplevda hot mot organismens integritet (Ekman & 

Arnetz 2013). Detta sker inte enbart vid allvarliga hot eller livshotande faror, utan vårt 

stressfysiologiska system aktiveras ständigt, vilket sker naturligt och är funktionellt. Men när 

stressen inte tar form av en akut katastrof utan snarare består i långvariga och påfrestande 

omständighet utan tillräcklig återhämtning kan detta successivt och under lång tid leda till 

överbelastning, utmattning med såväl kroppsliga, beteendemässiga som psykiska symptom 

(Ekman & Arnetz 2013; Fris-Andersen & Brinkmann 2015). Enligt (Åsberg et al 2010) är 

utbrändhet, utmattning eller utmattnings-syndrom en reaktion som beror på långvarig stress, 

som dessutom oftast är psykosocial, men kan även i ett fåtal fall bero på fysiologiska orsaker. 

Vid utbrändhet eller utmattningssyndrom har stressen förekommit under en längre tid och 

personen har inte fått tillräckligt med återhämtning (ibid.).  

 

Utbrändhet är en översättning av det engelska uttrycket ”Burnout”, vilket introducerades på 

1960 och 70-talet av amerikanska arbetspsykologer (Ekman & Arnetz 2013). Uttrycket 
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användes för att beskriva ett tillstånd som främst associerades till arbetsrelaterad stress då 

tillståndet sågs främst förekomma bland människor som arbetade med andra människor, som 

exempelvis vårdpersonal, lärare och socialarbetare. Tillståndet medförde emotionell 

utmattning, avståndstagande från andra människor och subjektivt försämrade prestationer i 

arbetet hos drabbade individer. Begreppet utbrändhet sågs dock som en olämplig term i 

Svenska språket då begreppet tyder på att något är definitivt förstört eller förintat. Under 

1990-talet söktes det därför efter ett svenskt begrepp som var mer passande. Initialt 

utvecklades termen ”utmattnings-depression” som ansågs vara en form av depression, men 

när kunskapen gällande tillståndet ökade blev det tydligt att depressionssymptomen var en 

komplikation av utmattningen och inte det primära i sjukdomstillståndet (ibid.). Utmattnings-

syndrom och depression är dock två tillstånd som ligger nära varandra (SBU 2003; SBU 

2014). Både utmattningssyndrom och depressionssymptom kan förekomma samtidigt och det 

finns en samsjuklighet även om det är två skilda diagnoser. I Sverige blev utmattnings-

syndrom accepterat som en diagnos av Socialstyrelsen år 2005. Kriterierna för utmattnings-

syndrom är bland annat att symptomen ska ha utvecklats under en lång tid till följd av en eller 

flera identifierbara orsaker och funnits under minst sex månader. Etiologin är olika typer av 

stress. Symptomen är betydande och kan variera och inkludera både fysiska, psykiska och 

kognitiva symptom så som trötthet, sömnstörningar, depression, ångest, värk i muskulatur, 

hjärtklappning, huvudvärk, tryck över bröstet och/eller hjärtklappning, orolig tarm, 

ljudkänslighet, yrsel, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Det finns ingen entydig 

förklaring till utmattningssyndrom men samband har setts till påfrestande faktorer så som 

dubbelarbete, arbetslöshet, omorganisationer, neddragningar, hög arbetsbelastning, en 

påfrestande arbetsmiljö, ökad informations- och kommunikationsbelastning och tillgänglighet 

i arbetslivet (ibid.).  

 

Utmattningssyndrom har blivit ett uppmärksammat problem inom det moderna arbetslivet, 

och har blivit allt mer vanligt under 2000-talet (Almén 2007). Maslach var den första att 

beskriva utmattning som ett tillstånd bestående av 3 separata men integrerade dimensioner, 

vilket gjordes redan under 80-talet (Maslach & Jackson 1981). Dessa tre dimensioner är 

emotionell utmattning, depersonalisation och personliga bedrifter. Den första faktorn, 

emotionell utmattning, är ett tillstånd av att vara dränerad på sina fysiska, mentala och 

emotionella resurser. Depersonalisation är en försvarsmekanism som hänger samman med 

cynism och syftar till en känsla av att vilja distansera sig från krav som finns och en brist på 

entusiasm och känsla av meningsfullhet inför sitt arbete. Den sista dimensionen, personliga 

bedrifter, syftar till bristande produktivitet och tillfredställelse, att känna sig ineffektiv, ha en 

cynisk attityd, och att inte ha tillräckligt med energi för att kunna bidra med till sitt arbete 

(ibid.). Enligt (Hylton et al 2015) är emotionell utmattning det främsta tecknet på utbrändhet. 

Vidare finns vid tillfrisknande efter utmattningssyndrom ofta en ökad känslighet för stress och 

minskad uthållighet kvar hos drabbade personer och kognitiva problem finns i regel kvar 

länge och kan försvåra eller hindra en person i vardagslivet och att exempelvis återgå till 

arbete (Almén 2007; Åsberg et al 2010). 

 

Trots att utmattningssyndrom drabbar personer inom alla yrkesgrupper och i alla åldrar är det 

mer förekommande bland kvinnor och i människovårdande yrken (Corsino de Paiva et al 
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2017; Ekman & Arnetz 2013; Harker et al 2016; Maslach & Jackson 1981). Detta tros bero på 

den intensiva och ständiga kontakten med andra människor som kräver vård. Personal inom 

människovårdande yrken arbetar dessutom ofta med att ge stöd åt och stärka personer i en 

utsatt ställning i samhället, eller personer som är sjuka som har exempelvis oro eller smärta 

(Corsino de Paiva et al 2017; Harker et al 2016). Detta arbete kan vara mycket påfrestande 

och personal kan behöva möta starka känslor som ilska, skam, rädsla och uppgivenhet hos 

patienter eller klienter. Att bemöta dessa känslor är inte alltid lätt och situationen kan vara 

komplex utan att det finns uppenbara och enkla lösningar för både personernas hälsoproblem 

och känslor. Detta kan skapa en känsla av frustration och osäkerhet hos personalen. För 

personal som alltid arbetar med människor under dessa förhållanden kan kronisk stress uppstå 

och det har visat sig leda till emotionell utmattning och öka risken för utmattningssyndrom 

(ibid.).  

Krav-kontroll- stöd, stress och utmattning 

Utmattningsproblematik är ofta associerat med olika typer av krav (Almén 2007). Enligt 

(Heponiemi et al 2016) är en av de mest inflytelserika modeller som handlar om 

arbetsrelaterade krav och stressfaktorer, Karaseks Jobb-krav-kontroll modellen. På engelska 

kallas modellen The job strain model eller Job-demand-control model (Lambert et al 2013). 

Enligt Heponiemi et al (2016) bygger modellen på att hög arbetsbelastning, med en hög grad 

av krav och låg grad av kontroll leder till ökade psykologiska påfrestningar och ökad risk för 

psykisk ohälsa. Karasek (1979) som är grundare till jobb-krav-kontroll-modellen menar dock 

att psykologisk belastning inte enbart kommer från en enskild aspekt i arbetsmiljön, utan att 

flera olika faktorer i arbetsmiljön samverkar och att det är hela arbetssituationen sammantaget 

som utgör den psykologiska påfrestningen. Två av dessa samverkande faktorer som bidrar till 

påfrestning och belastning i arbetet är de krav som ställs i arbetet och möjligheten att påverka 

och vara delaktig i beslut gällande utförandet av arbetet (ibid.). Vidare har det påvisat i en 

svensk kvalitativ studie att arbete som innehåller ett otydligt ledarskap, orättvisa i arbetet och 

dåligt organiserat arbetsklimat kan leda till en ökad sjukfrånvaro (Holmgren et al 2009). 

Ytterligare aspekter som visats hänga ihop med stressrelaterade sjukdomssymtom och 

sjukfrånvaro är: höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd; en hög arbetsbelastning 

med höga mentala krav; höga psykologiska krav och bristande kontroll över de egna 

arbetstimmarna. Minskade finansieringar i både offentliga och privata sektorer har dessutom 

resulterat i att arbetsbördan blivit allt tyngre och att sjukfrånvaron ökat. Det har även 

beskrivits att den psykosociala arbetsmiljön försämrats, att arbetslivet har blivit mer 

stressfullt, kraven i arbetet har ökat och arbetstakten har blivit allt högre. Höga krav i 

arbetslivet har även beskrivits ge upphov till lägre kontroll över både arbetsliv och privatliv. 

Kombination av arbetsrelaterade faktorer så som arbetsförhållanden och personliga 

egenskaper har beskrivits ge upphov till förlorad kontroll och en anledning till varför personer 

blivit sjukskrivna (ibid.).  

Motståndskraft och utmattning 

Trots att det visat sig att personer i människovårdande yrken har en hög risk för 

utmattningssyndrom drabbas dock inte alla av kronisk stress och utmattning (Guiyuan et al 

2016). En möjlig förklaring till detta har beskrivits som positiv anpassning och motståndskraft 
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vid stark stress (resiliens). Motståndskraft har studerats som en egenskap, som en 

utvecklingsprocess och som ett sätt att anpassa sig (Morote et al 2017). En individs 

motståndskraft innefattar förmågan att behålla psykologisk och fysiska hälsa vid påfrestning 

och utgår från flera olika resurser som en individ har och kan använda sig av för att hantera 

och anpassa sig. Men det inkluderar även en individs förmåga att förbättra eller behålla sin 

hälsa när denne ställs inför påfrestningar så som stress eller sjukdom (ibid). En individs 

motståndskraft anses vara en resurs som går att lära sig och utveckla över tid och kan 

innefatta både individuella och kollektiva resurser (Yi-Frazier et al 2017). Enligt Hylton et al. 

(2015) kan motståndskraft även definieras som en förmåga att kunna använda coping-

strategier för att minska stress. Dessa olika strategier kan vara externa eller interna. Exempel 

på extern motståndskraft är att utveckla problemlösningsförmåga, engagera sig i sitt arbete, 

bön, fysisk aktivitet, lek och konst. Exempel på intern motståndskraft kan vara att använda sig 

av tankesätt som minskar effekten av stressfyllda eller traumatiska upplevelser. En av de 

viktigaste delarna av intern motståndskraft är känslan av känna hopp, mening eller att ha ett 

syfte i livet samt att känna att livet är värdefullt, även när livet stöter på motgångar (ibid.). 

Hälsopromotion och Salutogenes 

Enlig Malterud & Hollnagel (1997) har en stor del av forskningen inom hälsovetenskaperna 

och de medicinska vetenskaperna under det senaste århundradet fokuserat på sjukdom och 

riskfaktorer. Aron Antonovsky utmanade det medicinska synsättet genom teorin om det 

salutogena synsättet på hälsa. Istället för att fokusera på sjukdom och riskfaktorer ville 

Antonovsky fokusera på det friska hos människan och med det salutogena synsättet undersöka 

hälsans ursprung (Antonovsky, 1979; Mittelmark et al 2017). Teorin om salutogenes bygger 

på Antonovskys forskning kring hur våra livserfarenheter påverkar vår känsla av sammanhang 

(KASAM). En stark KASAM fungerar som en skyddsfaktor och hjälper oss att hantera stress 

och spänningar. Han ansåg att en individs förmåga att hantera sin situation och kapaciteten att 

använda sina resurser var en måttstock för individens KASAM. Teorin om KASAM består av 

tre dimensioner: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet och ses som en kombination 

förmågor att hantera, förstå och finna mening i en individs liv. Antonovsky (1979) menade att 

människan konstant utsätts för förändringar och situationer som kan ses som stressfaktorer 

som tillfälligt kan påverka vår hälsa negativt men som också kan stärka oss på lång sikt på ett 

sätt som får oss att lättare hantera stress. Inom salutogenes ligger fokus på en persons förmåga 

att använda generella motståndskrafter, både interna och externa och att hur denne använder 

dessa för att hantera stressfyllda situationer (Mittelmark et al 2017). Det finns kunskapsluckor 

kring vad som kan verka skyddande och förebyggande mot utmattningssyndrom och vad som 

kan fungera som friskfaktorer. En ökad kunskap om detta skulle kunna leda till nya metoder 

och insikter för att bemöta och förebygga den omfattande stressrelaterade ohälsan. Det är 

därför intressant att sammanställa den forskning som finns i dagsläget gällande skyddande 

faktorer, friskfaktorer och tidigt förebyggande åtgärder och utmattningssyndrom. Därför 

studerar detta examensarbete ur ett salutogent perspektiv skyddande och förebyggande 

faktorer hos den grupp som i samhället idag är hårt drabbade av utmattningssyndrom: 

personer i människovårdande yrken, så som hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare.  
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Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva möjliga skyddsfaktorer för att förebygga 

utmattningssyndrom hos personer i arbetsför ålder inom yrken inom hälso- och sjukvården.  

Frågeställningar 

Vilka skyddsfaktorer kan förebygga utmattningssyndrom? 

Vad kan motverka och förebygga utmattningssyndrom? 

 

Metod 

Design 

Den valda designen för denna studie var en litteraturöversikt vilken är beskrivande i sin 

karaktär och baseras på tillgänglig litteratur inom en del av området skyddande och 

förebyggande faktorer och insatser för utmattningssyndrom hos personer med olika yrken 

inom hälso- och sjukvården i arbetsför ålder (Forsberg & Wengström 2016).  

Sökstrategi och urvalskriterier 

Datainsamlingen genomfördes genom sökningar i databasen PubMed då databasen innehåller 

vetenskapliga publikationer för examensarbetet relevanta ämnesområden så som medicin, 

psykologi, omvårdnad och folkhälsovetenskap.  

 

Inklusionskriterier 
Kriterierna för inklusion var att artiklarna skulle innehålla information om skyddande faktorer 

för utmattningssyndrom. Forskningen skulle gälla personer inom yrken i hälso- och 

sjukvården där stress är en vanligt förekommande problematik. Studiedesigner som kunde 

inkluderas var observationsstudier, experimentella studier, interventionsstudier och studier där 

fokus ligger vid teorier eller koncept. Vidare var ett kriterier för inklusion att artiklarna skulle 

vara publicerade de senaste 10 åren, vara skrivna på engelska, samt finnas tillgängliga i 

fulltextversion, samt vara granskade (peer-review).  

 

Exklusionskriterier 
Artiklarna skulle inte handla om annan psykisk ohälsa än utmattning och stress, exempelvis 

posttraumatiskt stressyndrom, övervikt eller stress hos flyktingar. Artiklar med endast 

sammanfattningar och artiklar där urvalet bestod av studenter skulle även exkluderades. De 

studier som inte genomfördes med deltagare inom yrken i hälso- och sjukvården skulle även 

väljas bort. Utifrån inklusion- och exklusionskriterierna, syfte och frågeställningar valdes 

lämpliga vetenskapliga artiklar ut. Använda sökord och resultat av sökningen redovisas i 

tabell 1. För att ringa in samt rikta sökningen mot ett avgränsat område användes det booelska 

sökoperatören AND. Sökningen gav sammanlagt 210 träffar utifrån de sökord som användes. 
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Tabell 1. Översikt av sökord och resultat från litteratursökningen 

 

Databas Sökord Träffar Lästa  

abstrakt 

Lästa  

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed Burnout AND health promotion AND 

prevention 

 

149 49 15 5  

PubMed Emotional exhaustion AND prevention 

AND health promotion 

8 4 3  1  

PubMed Burnout AND health education AND 

prevention AND early intervention 

6 1 1  0  

PubMed Emotional exhaustion AND health 

education AND prevention AND 

intervention 

12 6 5  3 

PubMed Burnout AND early intervention AND 

prevention 

 

27 6 5  0  

Via 

Referenslista 

på andra 

artiklar.  

 8 8 5  3 

Totalt:  Sökordskombination: 5 210 74  34 12 

 

Urvalsprocess  

Det första urvalet skedde genom att läsa alla artiklars titlar. Beroende på om titeln var 

passande för att besvara studiens syfte valde därefter författaren om abstraktet skulle läsas. 

Efter genomläsning av utvalda abstrakt lästes artiklarna igenom i sin helhet om de fortfarande 

passade för studiens syfte och inklusion- och exklusionskriterierna. Sökningen i databasen 

PubMed ledde till att 66 sammanfattningar lästes för att se om de passade kriterierna för 

studien.  Av dem valdes 29 artiklar ut för att läsas i sin helhet då de överensstämde med 

frågeställning och ovan beskrivna kriterier. Från dessa utvalda artiklar valdes 9 artiklar ut för 

att inkluderas i studien. Ytterligare 3 artiklar valdes via referenslistorna från de artiklar som 

valdes ut och läste igenom helt. Totalt 198 artiklar exkluderas på grund av att de inte 

besvarade studiens syfte, eller på annat sätt inte uppfyllde inklusionskriterierna för 

litteraturöversikten. För att se flödesschemat för inkludering och exkludering av artiklar, se 

figur 1.  
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Figur 1. Flödesschema och urvalsprocess enligt PRISMA statment. 

 

Enligt Ekegren & Hinnfors (2012) bör författaren av en uppsats definiera begrepp som 

förekommer i uppsatsen, det vill säga tala om vad författaren menar med de ord som används 

i uppsatsen. Alla 12 artiklar som ingick i urvalet är skrivna på engelska och i artiklarna 

användes orden ”Burnout” och ”Exhaustion” som två motsvarigheter till ordet utmattnings-

syndrom. ”Exhaustion” på engelska betyder inte alltid utbrändhet i alla sammanhang i 

samtliga de 12 artiklar, utan har i vissa fall en annan innebörd. ”Exhaustion” är i dessa fall 

mer ett tillstånd av stark men övergående trötthet, alltså inte ett fullbordat tillstånd av 

utbrändhet. Därför har begreppet utmattning varit svårt att använda som benämning för 

utbrändhet vid översättning till Svenska. I denna uppsats används därför ordet 

”Utmattningssyndrom” som det begrepp som motsvarar Engelskans ”Burnout” och i vissa fall 

”Exhaustion”. I fallen där ”Exhaustion” inte betyder samma sak som utbrändhet i artikeln 

översätts det till ”Utmattning” på Svenska.  

Dataanalys 

Forsberg och Wengström (2016) anser att en analys av litteraturöversikter främst består av att 

forskaren systematiskt och stegvis klassificerar data för att på ett enklare sätt kunna identifiera 

mönster och teman i materialet. I enlighet med detta genomfördes analysprocessen. 

Författaren av examensarbetet inledde analysarbetet med att de artiklar som valdes ut och 

ingick i studien lästes i sin helhet flera gånger. Detta följdes av en sammanfattning av 

artiklarna där det viktigaste innehållet kopplat till examensarbetets syfte och frågeställningar 

lyftes ut. I de 12 utvalda artiklarna identifierades återkommande koder. Dessa koder 

jämfördes sinsemellan för att hitta skillnader och likheter och lägga samman flera koder för 

att bilda grupper av koder. Slutligen bildades ett övergripande tema och fem subteman från 

210 lästa titlar 136 titlar svarade inte på studiens syfte 

och frågeställningar  

40 abstrakt svarade inte på syftet och 

frågeställningar, eller föll bort tillföljd 

av att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna 

22 artiklar exkluderades då de inte 

svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. 3 artiklar valdes från 

andra artiklars referenslistor 

74 lästa abstrakt 

34 artiklar öppnades i 

fulltext 

12 artiklar inkluderades i 

studien 
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dessa koder. I enlighet med Forsberg & Wengström (2016) var syftet med analysen att 

identifiera mönster och teman i det utvalda materialet. För att se exempel på 

analysförfarandet, se tabell 2.  

 

Tabell 2: Analysförfarande som visar tematisk analystabell: från rådata, koder till övergripande teman.  

Huvudtema Subtema Kod Rådata 

 

Källor till 

motståndskraft för 

utmattningssyndrom 

En god arbetsmiljö Att få uttrycka sina 

känslor 

 

En anledning till att mentalsjukvårdarna 

hanterade den höga arbetsbelastningen 

och det emotionellt krävande arbetet kan 

vara att de upplevde att dem kunde 

uttrycka sina sanna känslor. 

Stöd från 

omgivningen 

Diskussion med 

kollegor. 

Läkarpraktikanterna nämner, informella 

och formella diskussions tillfällen med 

kollegor som coping mekanismer mot 

utmattningssyndrom.  

 

Praktiska metoder, 

tekniker och program 

för stresshantering 

Mindfulness För kliniker som deltagit i en 8 veckors 

mindfulness behandling minskade den 

emotionella utmattningen signifikant, 

emotionell utmattning är en av de 

främsta tecknen på utbrändhet.  

 

Skyddande 

inneboende resurser 

hos. 

Egenmakt Registrerade sjuksköterskor med en hög 

grad av Egenmakt var mindre 

emotionellt utmattade än de med låg 

grad av Egenmakt. 

 

Meningsfulla 

aktiviteter som 

strategier utanför 

arbetet 

Bön, Distrahera sig Deltagarnas sätt att hantera medkänsla, 

fatigue och utbrändhet i samband till 

arbetslivet var att be, distrahera sig själv 

på olika sätt, till exempel genom 

trädgårdsarbete, lyssna på musik 

etcetera. 

Forskningsetiska överväganden 

Aspekter att ta hänsyn till i forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2012). Det är viktigt att göra 

etiska överväganden i all forskning även vid genomförandet av litteraturöversikter som är 

sammanställning av tidigare forskning (Forsberg & Wengström 2016). Ett etiskt övervägande 

som gjorts är att undersöka om de artiklar som valts ut strider mot krav för forskning. Denna 

litteraturöversikt bygger på artiklar som samtliga granskats. Vidare är det viktigt att alla 

artiklar som valts ut och ingår i litteraturöversikten redovisas oavsett om resultatet stödjer 

eller inte stödjer den grundläggande hypotesen i litteraturstudien. I detta examensarbete har 

alla resultat från analysprocessen presenterats och inget resultat har medvetet förvrängts eller 

uteslutit efter analysprocessen.  
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Resultat 
Resultatet i denna litteraturöversikt beskriver skyddande faktorer i relation till 

utmattningssyndrom för personer inom yrken i hälso- och sjukvården. Resultatet bygger på en 

sammanställning och analys av 12 vetenskapliga artiklar som inkluderats och presenteras i 

Bilaga 1. Ett övergripande tema har framkommit från analysen: Källor till motståndskraft för 

utmattningssyndrom. Med fem underliggande teman: 1. En god arbetsmiljö. 2. Stöd från 

omgivningen. 3. Praktiska metoder, tekniker och program för stresshantering. 4. Skyddande 

inneboende resurser hos individen 5. Meningsfulla aktiviteter som strategier utanför arbetet 

som ger återhämtning. Nedan presenteras resultatet med exempel från de olika inkluderade 

studierna.  

1. En god arbetsmiljö  

En god arbetsmiljö visades i flera av studierna vara en källa till motståndskraft för utmattning 

för personer i människovårdande yrken. I detta ingick olika aspekter som rörde både individen 

och organisationen. En viktig aspekt som togs upp i flera studier var vikten att av det fanns en 

autentisk (äkta) arbetsmiljö (Zack & Schweitzer 2013; Coates & Howe 2015). En autentisk 

arbetsmiljö innebar för informanterna i studierna att det fanns möjlighet att uttrycka sina 

känslor, att inte behöva hålla tillbaka med känslor och att de inte behövde spela en roll av den 

perfekta vården. Det visades även i flera studier att det var viktigt att ha socialt stöd i arbetet 

för att skydda mot utmattning (Hochwälder 2007; Le Blanc et al 2007; Zack & Schweitzer 

2013) och att det var viktigt med uppskattning från patienter och ledningen (Zack & 

Schweitzer 2013). Andra viktiga aspekter i arbetsmiljön som skyddande mot utmattning var 

att ha möjlighet till professionell utveckling genom exempelvis vidareutbildning, och 

möjlighet till återhämtning i arbetet genom exempelvis pauser för fika (Zack & Schweitzer 

2013). Det var även viktigt för individen med en upplevelse av kontroll och tillfredställelse i 

arbetet (Hochwälder 2007; Zack & Schweitzer 2013). En del av detta handlade om att det var 

viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att känna tillfredställelse i sin relation till patienter i 

arbetet och att kunna ge en medicinsk tillfredställande behandling till patienter. Andra 

aspekter var att det fanns beredskap och kunskap att hantera misstag i arbetet, samt att själv ha 

möjlighet att organisera sitt arbete (Zack & Schweitzer 2013). Enligt Le Blanc et al (2007) 

gav en ökning i kraven på arbetsplatsen, det vill säga en ökad arbetsbelastning, en ökning i 

känslomässig utmattning och depersonalisation. Det kunde även ge en minskad kontroll i 

arbetet. När deltagarna i studien fick ett ökat inflytande och fick vara med och fatta beslut i 

arbetet minskade den känslomässiga utmattningen, men inte depersonalisation. Under 

studiens gång fanns även ett tydligt samband mellan ökningen av individens grad av 

känslomässig utmattning och depersonalisation i samband med minskat stöd, minskad 

kontroll och minskat deltagande i beslutsfattning i arbetet. Detta var främst tydligt för 

emotionell utmattning. Avslutningsvis fanns personliga aspekter och åtgärder som kunde 

motverka utmattning. Dessa var att individen själv satte personliga gränser kring sina 

arbetsuppgifter så att inte arbetsuppgifterna översteg den egna förmågan (Zack & Schweitzer 

2013). Det var även viktigt med självkännedom och veta vart man står i olika frågor och 
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dilemman som kan uppstå i arbetet. Detta var stressreducerande. Även reflektion kring den 

egna arbetssituationen var viktig och fick personer i studien att reflektera över vad som skulle 

skapa välmående. Vissa kom exempelvis på att minska arbetstiden var en viktig aspekt för att 

skydda mot utmattning. Det var dock även viktigt att uppskatta det som var positivt i arbetet 

och att inte ta det som är positivt med arbetet för givet.  

2. Stöd från omgivningen 

Stöd från omgivningen i olika former visades i studierna vara viktiga aspekter för att 

motverka utmattning vilket innefattar både att ha kontakt med familj och vänner och i 

mellanmänskliga kontakter på arbetsplatser (Zack & Schweitzer 2013). Ett organiserat forum 

på arbetsplatser i hälso- och sjukvården för ventilering och reflektion i arbetsgrupper gav 

särskilt positiva aspekter för att motverka utmattning (Zack & Schweitzer 2013). 

Informanterna i studien beskrev att det ansågs viktigt att få möjlighet att prata om och 

reflektera över den egna arbetssituationen tillsammans med andra. I dessa samtal var det 

värdefullt att skapa egna målsättningar och även lära sig sätta gränser och stå för sina egna 

åsikter i sin yrkesroll. (West et al 2014) studie visade även att arbetsplatser som erbjuder en 

timmes skyddad tid varannan vecka med ledarledda diskussionsgrupper kraftigt kan minska 

graden av emotionell utmattning, depersonalisation och utbrändhet hos de anställda i 

människovårdande yrken. Vikten av stöd genom att prata med andra fram kom även i studien 

av (Markwell et al 2015) där sjuksköterskor angav att de hanterade utmattning och utbrändhet 

utifrån ett patient- och vårdarperspektiv främst genom att prata med sina medarbetare, men en 

del vände sig även till socialsekreterare på arbetsplatsen eller prästen för att prata och få stöd. 

Vidare visade en annan studie på att hälso- och sjukvårdspersonal som deltog i en studie med 

ett teambaserat interventions program, där aktionsgrupper och problemlösningsteam som 

designade och planerade reformer för att hantera de mest stressfyllda situationerna i deras 

arbete visade effekt på emotionell utmattning efter studiens slut (Le Blanc et al 2007). Dock 

hade den ingen effekt på depersonalisation på lång sikt. Dock sågs en ökad kontroll i arbetet, 

minskad arbetsbörda och ökat socialt stöd ett samband med interventionen. Även personalen 

som arbetade vid ett barnsjukhus för barn med cancer upplevde att pulsen minskade när 

chansen fanns att prata om stressrelaterade arbetsfaktorer med sina kollegor (Moody et al 

2013). 

3. Praktiska metoder, tekniker och program för stresshantering 

(Amutio et al 2015) fann i sin studie att deltagare som genomgått ett 8 veckors mindfulness 

och stressreduceringsprogram ökade sin grad av medveten närvaro och emotionell utmattning 

minskade. Både puls och blodtryck förbättrades dessutom. Även (Fortney et al 2013), fann en 

minskning av emotionell utmattning kopplat till mindfulness. De fann även att graden av 

emotionell avstängdhet reducerades och upplevd stress hade minskat vid slutet för de läkare 

som deltog i ett mindfulnessbaserat stressreduceringsprogram. Graden av minskade 

stressnivåer återfinns även i Moody et al’s (2013) studie. Även om mindfulnessprogrammet 

minskade graden av stress bland personalen vid barnsjukhus upplevde dock en del av 

personalen att deras stressnivåer ökade på grund av att de var tvungna att ta till extra tid för att 

kunna delta i träningen under arbetstid. Även yoga är en annan form av egenvård som visats 

kunna leda till mindre emotionell utmattning (Alexander et al 2015). Sjuksköterskor som 
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deltog i en 8 veckors yoga intervention visade sig efter interventionen vara mindre emotionellt 

utmattade. Bildterapi har även visat sig ha goda effekter på att minska symtom på utmattning 

hos personal inom omvårdnad av patienter i livets slutskede (Potash et al 2014). Det visade 

sig att deltagare om deltog i ett bildterapiprogram upplevde en signifikant minskning av 

symptom på utmattning efter att deltagit i bildterapigruppen och det ansågs kunna användas 

som förebyggande för utmattning. Även skrivande kan vara stressreducerande för personal 

som arbetar vid barnsjukhus (Moody et al 2013). Att skriva loggbok om sitt arbete och 

känslor och tankar kring arbetet var positivt i relation till utmattning. Samtidigt kunde det 

upplevas som svårt att få tid till att skriva loggböckerna. Även Zwack & Schweitzer´s (2013) 

studie påvisade att spirituella aktiviteter och träning som till exempel regelbunden meditation 

var en källa till motståndskraft för utmattning. Vidare använde sjuksköterskor i Markwell et 

al’s (2015) studie flera olika hälsofrämjande strategier för att hantera stress relaterade till 

faktorer i arbetet med patienter. Dessa strategier bestod av att delta i fysisk träning, massage, 

ta djupa andetag, att be och att utforma sin egen hälsoplan.  

4. Skyddande inneboende resurser hos individen  

Inneboende resurser hos individen som kunde skydda mot utmattning kunde vara personliga 

attityder (Zwack & Schweitzer 2013) och känslor av egenmakt (Hochwälder 2007). Egenmakt 

förklarades utifrån fyra dimensioner: att känna mening, känna sig kompetent, ha kontroll, och 

inflytande.  I Hochwälders (2007) studie framhölls att egenmakt och en känsla av att känna 

mening, kompetens, ha kontroll och inflytande som viktig för sjuksköterskor i motverkandet 

av utmattning. Studien visade även att de sjuksköterskor som hade hög grad av egenmakt var 

mindre emotionellt utmattade än de sjuksköterskorna med låg grad av egenmakt. Ökade krav 

påverkade även graden av emotionell utmattning. Sjuksköterskor med låg grad av egenmakt 

blev mer emotionellt utmattade av ökade krav än de med hög grad av egenmakt. Vidare 

beskrevs av Zwack & Sweitzer (2013) att personliga attityder påverkade möjligheten till 

motståndskraft till utmattning. Personliga attityder hade mycket med acceptans att göra och 

att acceptera sin verklighet på ett realistiskt sätt. Att vara självmedveten och att kunna 

reflektera över sig själv, sina värderingar och erfarenheter var även skyddande inneboende 

resurser hos individen. Att aktivt arbeta med nackdelar som fanns i yrket inom medicinsk 

omvårdnad, att se på utmaningar realistiskt och att inte se sig själv som ett offer var viktiga 

aspekter i relation till individuella attityder. Det var även viktigt att ha insikt kring personliga 

gränser och acceptera dessa.  

5. Meningsfulla aktiviteter som strategier utanför arbetet som ger 
återhämtning 

Återkommande i flera studier var att meningsfulla aktiviteter utanför arbetet var strategier 

som gav återhämtning, vilket var en källa till motståndskraft och ett skydd mot utmattning. 

Kirurger som rapporterade en hög grad av egna hälsofrämjande aktiviteter som var 

meningsfulla hade en lägre risk att drabbas av utmattningssyndrom än de som hade få 

(Shanafelt et al 2012). De viktigaste egna hälsofrämjande strategierna bland kirurgerna i 

studien var att få tid tillsammans med familj och vänner och att kunna fokusera på vad som är 

viktigt för de i livet. Andra betydande strategier var att ha en positiv syn på livet, att hitta en 

bra balans mellan privatliv och arbetsliv, och att få möjlighet ta semester. Att ägna sig åt 
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minst 150 minuters fysisk aktivitet i veckan minskade också graden av stress. I en annan 

studie som frågade sjuksköterskor om deras hälsofrämjande strategier för att hantera 

utmattning och utbrändhet kopplat till arbetslivet uppgavs meningsfulla aktiviteter som bön, 

trädgårdsarbete, lyssna på musik och att se på tv att vara hälsofrämjande strategier för att 

hantera utmattning och utbrändhet i arbetet (Markwell et al 2015). För att hantera stress 

relaterade till problem i familjen eller i andra nära relationer använde deltagarna sig av bön, 

vila, att prata med vänner och familj. De använde även olika former av självhjälps aktiviteter 

som exempelvis träning, att hålla sig sysselsatt och att vila och återhämta sig på sina lediga 

dagar samt att prata med andra som har förståelse.  Även Zwack & Schweitzer (2013) fann i 

sin studie om hälsofrämjande strategier för att motverka stress bland hälso- och 

sjukvårdspersonal. Att kunna prata om arbetsrelaterad stress med personer i sitt privatliv 

utanför arbetet var en hälsofrämjande och meningsfull strategi för att motverka stress och 

utmattning. Andra hälsofrämjande och meningsfulla aktiviteter och strategier var 

fritidsaktiviteter som till exempel olika former av sport aktiviteter och att kunna prioritera sina 

grundläggande behov och andlighet. Utöver fysisk aktivitet var kulturella fritidsaktiviteter 

som till exempel musik, litteratur, och konst en källa till att harmoni och lugn. Att på egen 

hand på sin fritid läsa sig till en ökad kunskap inom arbetet, gav även en ökad kunskap och en 

ökad trygghet som påsikt underlättade och effektiviserade arbetet. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka skyddsfaktorer 

för utmattningssyndrom hos personer i människovårdande yrken. Resultatet visar att det finns 

en rad olika faktorer för att motverka uppkomsten av utmattningssyndrom och dessa skydds 

faktorer var på såväl individ-, organisations- som samhällsnivå. I resultatet kan även en trend 

ses att många av de riskfaktorer som beskrivs i litteraturen omvänt kan fungera som frisk- och 

skyddsfaktorer för utmattning.  

 

En viktig skyddsfaktor i arbetslivet för stress och utmattning visade sig i resultatet vara vikten 

av en god och autentisk (äkta) arbetsmiljö (Zack & Schweitzer 2013; Coates & Howe 2015). I 

människovårdande yrken har det i annan litteratur beskrivits att arbetet ofta kan vara intensivt 

med många mellanmänskliga relationer och moraliska val och konflikter, vilket Hylton et al 

(2015) menar kan skapa stress. Detta skulle kunna förklara varför en god och autentisk 

arbetsmiljö som karaktäriseras av öppenhet och möjlighet att få utlopp för emotioner kan 

underlätta arbetet i människovårdande yrken och skydda från stress och utmattning. Flera 

studier visade att det var viktigt med socialt stöd i och utanför arbetet för att skydda mot stress 

och utmattning (Hochwälder 2007; Le Blanc et al 2007; Zack & Schweitzer 2013). SBU 

(2014) har även beskrivit att människor som upplever brist på mänskligt stöd har mer symtom 

på depression och utmattningssyndrom än de som har stöd. Resultatet i detta examensarbete 

visade att skyddsfaktorer mot utmattning var, socialt stöd genom arrangerade forum och 

gruppdiskussioner på arbetsplatsen och att dessa kan fungera som framtida insatser för att 

skydda personal mot stress och utmattning. Flera studier visar på positiva effekter av sådana 
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insatser (Henriksen-Hellyer et al 2014; Zack & Schweitzer 2013; West et al 2014). Ytterligare 

en aspekt som generellt anses viktig för hälsa idag är delaktighet (Pellmer et al 2012). Att 

addera aspekten delaktighet till socialt stöd i arbetslivet visade sig i en av studierna även 

speciellt effektivt. Att personal var delaktiga i ett teambaserat interventionsprogram och 

tillsammans hittade lösningar för att hantera stressfyllda situationer var ett effektivt sätt för att 

förebygga emotionell utmattning (Le Blanc et al 2007). För framtida interventioner och 

skapande av policys kan därför delaktighet vara ett viktigt perspektiv att arbeta med. 

 

Ytterligare skyddande aspekter för stress och utmattning i den studerade litteraturen var hög 

grad av kontroll och hög tillfredställelse i arbetet (Hochwälder 2007; Zack & Schweitzer 

2013). Resultatet visade att det finns tre dimensioner som fungerar skyddade i arbetet för 

personalen: att känna tillfredställelse i arbetet, känna tillfredställelse i sin relation till 

patienter, och att kunna ge en medicinskt tillfredställande behandling. Även att kunna sätta 

gränser och veta vart man står i olika frågor och dilemman som kan uppstå i arbetet var en 

viktig källa till motståndskraft (Zwack & Schweitzer 2013). Även detta kan sammankopplas 

med Hylton et al’s (2015) resultat som beskriver att en riskfaktor för utmattning är de 

moraliska konflikter som karaktäriseras i arbetet för människovårdande personal, och att inte 

kunna fatta de beslut som känns moraliskt riktiga. Vidare beskrevs i resultatet möjligheten till 

inflytande och kontroll och att själv kunna organisera sitt arbete som skyddsfaktorer mot 

utmattning. Delaktighet och inflytande var även viktiga aspekter som visade sig kunna minska 

den emotionella utmattningen. Dessa aspekter kan kopplas ihop med Karasek modell (1979) 

som är en känd modell kopplat till stress och belastning och ohälsa i arbetslivet (Lambert et al 

2013). Det är sedan tidigare känt att aspekter kring krav, kontroll och stöd är viktiga aspekter 

att arbeta med för att förhindra stress och överbelastning (Andersen et al 2010; Ekman & 

Arnetz 2013) och bör kunna översättas till utmattningsproblematik. Att införa exempelvis 

organiserade forum på arbetsplatser med möjlighet till samtal kollegor emellan om 

arbetsrelationer och gränsdragning skulle kunna vara ett sätt att öka det sociala stödet. Detta 

skulle även potentiellt kunna leda till minskade krav och högre kontroll på arbetsplatsen.  

 

Vidare är en övergripande skyddsfaktor för utmattning, som genomsyrar de studerade 

studierna, individens förmåga att hantera sin situation, vilket är nära sammankopplat med 

upplevda krav och möjlighet till kontroll. Detta har även Antonovsky (2005) beskrivit som en 

del av en persons känsla av sammanhang. Det är av stor vikt för en individs hälsa att känna 

hanterbarhet och begriplighet, men även meningsfullhet. Meningsfullhet var även något som 

framkom i examensarbetets resultat som en viktig aspekt för att förebygga utmattning. 

Meningsfullhet kunde återfinnas i de hälsofrämjande strategier som beskrevs i flera av 

studierna (Shanafelt et al 2012; Markwell et al 2015; Swack & Schweitzer 2013). Det var 

dock inte bara i arbetet utan även utanför arbetet som meningsfullhet var viktigt. Det 

fungerade som en återhämtande faktor i vardagslivet och kunde återfinnas i exempelvis 

fritidsaktiviteter så som kulturella aktiviteter, bön, trädgårdsarbete. 

 

Ett stort skäl till att utveckla och implementera tidiga åtgärder för att förebygga utmattning är 

för att ett fullt utvecklat utmattningssyndrom är ett svårt och långvarigt tillstånd, som ger 

upphov till nedsatt arbetsförmåga under lång tid (Almén 2007). Det finns exempel på 
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individer som har varit sjukskrivna i mer än 10 år innan de kunnat återgå till arbetet, vilket är 

mycket kostsamt för både individen och samhället. Många av patienterna har även en 

kvarstående känslighet för stress och kan inte alltid återgå 100 % i arbetslivet. I resultatet för 

examensarbetet fanns exempel på skyddande faktorer på individnivå: den egna attityden och 

individuella resurser till problemlösning, och på organisatorisk och samhällsnivå: arbetsmiljö 

och arbetsvillkor. Vidare finns det en aspekt av ojämlikhet som gör det viktigt att studera och 

komma till rätta med problemet kring utmattningsproblematik. Både depressionssymtom och 

symtom på utmattningssyndrom är vanligare bland kvinnor än bland män (SBU, 2014). 

Förekomsten av sjukskrivningar till följd av diagnoser kopplade till stress har ökat, stora 

nedskärningar har skett både inom den privata och offentliga sektorn i Sverige sedan början 

av 1990 talet, vilket har lett till en ökad arbetsbelastning med en större risk för att drabbas av 

överbelastning med sjukfrånvaro som följd. Även den psykosociala arbetsmiljön har 

förändrats och blivit mer stressfyllt, kraven har ökat och tempot har ökat. Effekten har dock 

främst påverkat kvinnor och kvinnodominerande yrken vilket tydligt överensstämmer med 

sjukskrivningstalen som är högre för kvinnor. I Sverige jobbar män och kvinnor även inom 

olika sorters arbeten, arbetsmarknaden är segregerad och därför blir kvinnor och män 

exponerade för olika faktorer på olika sätt inom de områden där de arbetar. De utsätts därmed 

även för olika grad av arbetsrelaterad stress. Detta innebär att det är viktigt att undersöka 

specifikt kvinnors arbetssituation menar Holmgren et al (2009). Resultatet från 

examensarbetet har inte bara varit riktat mot kvinnor. Dock har fokus varit på personer i yrken 

inom hälso och sjukvården, vilket oftast är kvinnor. Det gör att resultatet av examensarbetet är 

samhällsnyttigt och fyller ett behov som finns för att hitta åtgärder som minskar 

ojämlikheterna i samhället vilket dessutom är en viktig aspekt inom Folkhälsovetenskap.  

 

Metoddiskussion  
De är viktigt att redogöra för alla steg från planering till presentation och tolkning av resultat i 

en studie (Forsberg & Wengström 2016). Författaren har därför i examensarbetet redogjort för 

alla de steg och val som gjordes genomgående i forskningsprocessen för att studien ska kunna 

vara reproducerbar. I denna litteraturöversikt användes även delar av ”PRISMA statment” 

(Moher et al 2009) i planeringen och genomförandet av litteraturöversikten för att förbättra 

tillförlitligheten av litteraturöversikten i enlighet med hur en litteraturöversikt ska 

genomföras. Examensarbetet är dock inte en fullskalig systematisk litteraturstudie och alla 

delar i PRISMA’s checklista för systematiska litteraturöversikter har inte följts då detta är ett 

för omfattande arbete för ett examensarbete på kandidatnivå. Exempelvis har inte de valda 

artiklarna i examensarbetet urvalsgranskats eller granskats för grad av evidenss, vilket skulle 

gjorts i en systemtisk littearturstudie och ökat tillförlitligheten i studien. Därav kan brister i 

generaliserbarheten och tillförlitligheten i litteraturöversikten ses. ”PRISMA statement” är 

dock en användbar utgångspunkt i arbetet med att samla in, strukturera och värdera litteratur 

till litteraturöversikter (ibid.).  

 

 

Vidare är en litteraturöversikts kvalitet beroende av hur väl författaren har identifierat, 

avgränsat och värderat relevanta studier (Forsberg & Wengström 2016). Artikelsökningen 
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skedde i databasen PubMed. Att endast använda en databas kan minska tillförlitligheten i 

arbetet då ytterligare litteratur på områden hade kunnat hittas om författaren använt fler 

databaser. PubMed är dock en databas som innehåller ett stort utbud av vetenskapliga artiklar 

inom ett brett antal områden, vilket var passade för ett examensarbete inom Folkhälso-

vetenskap som berörs av flera olika ämnesområden. För att öka tillförlitligheten och minska 

risken att resultat vinklades på grund av att sökning enbart skedde i PubMed användes dock 

flera olika söktermer, samt genomläsning av referenslistorna på de utvalda artiklarna. 

Forsberg & Wengström (2016) menar att tillförlitligheten i en litteraturöversikt kan påverkas 

av att författaren enbart har tillgång till en begränsad mängd relevant forskning. Även valen 

av sökord kan påverka resultatet. De sökord som användes i detta examensarbete granskades 

därför så att de innehöll de korrekta termerna på området. I examensarbetets användes vidare 

fem sökkombinationer. Om ytterligare sökkombinationer eller sökord använts hade dock 

författaren eventuellt funnit ytterligare artiklar och svar på studiens syfte (Willman et al 

2016), vilket läsare måste ha i åtanke vid tolkning av resultatet examensarbetet.  

 

Vidare menar Forsberg & Wengström (2016) att inte alla vetenskapliga artiklar är av hög 

kvalitet. För att öka kvaliteten på detta examensarbete har dock författaren valt artiklar som 

följer etiska anvisningar för forskning och som är refereegranskade (peer review). En styrka 

med urvalet i detta examensarbete är dessutom att författaren upprepade gånger läst titlar, 

abstrakt och hela artiklar och sökt reda på svar då ord eller sammanhang varit svårförstådda. 

Författaren av examensarbete har även gått igenom alla utvalda abstrakt och hela artiklar 

tillsammans med handledaren. På så sätt har det skett en triangulering i vilka artiklar som är 

passande för examensarbetets syfte.   

 

Även de inklusion- och exklusionskritertier som väljs kan påverka en studies resultat 

(Forsberg & Wengström 2016). Risken finns att de kriterier som har används i examens-

arbetet har begränsat sökningen på så sätt att viktiga studier har fallit bort. Eventuellt hade 

resultatet blivit annorlunda om en annan målgrupp än personer inom yrken i hälso- och 

sjukvården valts ut. Detta då personer i andra yrken kan ha olika upplevelser och 

förutsättningar för att förebygga utmattningssyndrom på grund av de olika arbetsvillkor som 

existerar i arbetslivet. Det kan även skilja sig mellan män och kvinnor och då yrken inom 

hälso- och sjukvården är kvinnodominerande kan detta ha påverkat resultatet kring vad som 

skyddar och är förebyggande för utmattning, vilket bör tas hänsyn till i tolkningen av 

resultatet.  

 

Att avgränsa sökningen till endast artiklar från de senaste 10 åren kan också bidra till att 

någon viktig studie från ett äldre årtal fallit bort ur resultatet. Enligt Forsberg & Wengström 

(2016) är forskning dock en färskvara och verksamheter förändras snabbt och forsknings-

resultatet kan bli inaktuella. Därför valdes artiklar endast ut från de senaste 10 åren för att 

säkerställa att resultaten speglade 2010-talet. Avslutningsvis användes en tematisk analys-

metod för litteraturstudier enligt Forsberg & Wengström (2016) i detta examensarbete. Detta 

anses vara en lämplig metod för att hantera och sammanställa resultat i litteraturstudier. Även 

i detta arbete skedde en triangulering tillsammans med handledaren där koder och teman 
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diskuterades innan slutgiltiga teman bestämdes, vilket anses vara en styrka i examensarbetets 

resultat.  

Slutsats och Förslag till framtida forskning 

Resultatet visar att det finns skyddande faktorer på individ, organisations och samhällsnivå för 

personer inom yrken i hälso- och sjukvården som kan agera skyddande mot 

utmattningssyndrom. Exempel på dessa faktorer var vikten av autentisk och god arbetsmiljö, 

känsla av egenmakt och kontroll, deltagande i meningsfulla aktiviteter, återhämtning och 

praktiska tekniker som exempelvis mindfulness, yoga och bildterapi. Att få socialt stöd var 

även en viktig faktor. Det kunde vara både från närstående, kollegor och andra professioner så 

som präster och kuratorer. I formandet av framtida interventioner och insatser skulle dessa 

beskrivna skyddande faktorer vara bra att ta hänsyn till. Fortsatt forskning behöver även 

fokusera på utvecklandet av program och interventioner som resultatet visar behövs för att 

skydda mot utmattningssyndrom specifikt för personer inom yrken i hälso- och sjukvården. 

Även hur dessa program och interventioner ska implementeras och införlivas i samhället är en 

viktig fråga, samt vilka som bör vara ansvariga, exempelvis arbetsgivare eller andra aktörer. 

Vidare kan framtida forskning även undersöka personer i riskzoon för utmattningssyndrom 

och personer som arbetar med rehabilitering av utmattningssyndrom och intervjua dessa för 

att få en djupare förståelse för fenomenet och för att kunna utveckla relevanta förebyggande 

program. Värden som även bör tas tillvara i dagens arbetsliv är autentisk och meningsfull 

arbetsmiljö. Framtida forskning och praxis kan även gynnas av att arbeta med teorin KASAM 

som ramverk då teorin har många aspekter som överensstämmer med resultat från tidigare 

studier som visar hur hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet i såväl privatlivet som 

arbetslivet är viktiga aspekter för att skydda mot utmattningssyndrom för personer inom yrken 

i hälso- och sjukvården. Olika möjligheter till återhämtning för att skydda mot utmattning bör 

även undersökas vidare för personer inom hälso- och sjukvårdsyrken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Översikt av analyserade studier 

 

Författare 

Tidskrift 

Publikation

s år 

Studieplats 

Syfte Studie grupp Studiedesign och 

datainsamlingsmeto

der 

Resultat 

Zwack, & 

Schweitzer. 

 

Academic 

Medicine 

2013 

Tyskland 

Syftet var att 

identifiera 

hälsofrämjande och 

förebyggande 

strategier bland 

erfarna kliniker för att 

undersöka vilka 

processer och viktiga 

aspekter som fungerar 

som motståndskraft 

mot utmattning och 

psykisk ohälsa. 

Personal inom hälso- 
och sjukvården: 

51 generella 
sjukvårdare. 

38 Psykiatriker. 
45 Kirurger. 

66 läkare från olika 
medicinska områden.  

Mixade metoder: 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

 

Intervjuer 

Tvärsnittsstudie  

Enkät 

Tre dimensioner 

med viktiga 

aspekter för 

motståndskraft 

kring utmattning 

och psykisk ohälsa 

framkom: 

1)Tillfredställelse i 

arbetet. 2) 

Hälsofrämjande 

aktiviteter t.ex 

fritidsaktiviteter, 

reducerade 

arbetstider, och 

möjlighet till 

vidareutveckling i 

arbetet. 3) 

Individuella 

attityder: t.ex att 

kunna dra gränser 

mellan arbetsliv 

och yrkesliv, att 

fokusera på de 

positiva aspekterna 

i sitt arbete, och 

självinsikt. 

Hochwälder. 

 

Nursing & 

Health 

Sciences  

2007 

Sverige 

Syftet var att 

undersöka effekten av 

egenmakt på 

utmattning och hur 

egenmakt fungerar 

som en skyddande 

faktor i arbetsmiljön 

för utmattning. 

1356 sjuksköterskor 

från 3 sjukhus och två 

hälsocentraler. 
 

Kvantitativ ansats 

 

Tvärsnittsstudie  

Enkät 

 

Sjuksköterskor 

med en hög grad 

av egenmakt har 

bättre 

motståndskraft för 

utmattning och var 

mindre emotionellt 

utmattade än de 

med låg grad av 

egenmakt och 

motståndskraft. 

Shanafelt,  

Oreskovich, 

Dyrbye, 

Satele,  

Hanks,  

Sloan & 

Balch.  

 

Annals of 

surgery 2012 

USA 

 

Syftet var att 

undersöka 

hälsovanor, rutiner i 

vårdarbetet, och 

personliga 

hälsofrämjande 

strategier bland 

kirurger med 

koppling till 

utbrändhet och 

livskvalitet. 

 

7197 kirurger. Kvantitativ ansats 

 

Tvärsnittstudie  

Enkät 

Deltagare som 

rapporterade en 

hög grad av egna 

hälsofrämjande 

strategier hade en 

lägre rik att 

drabbas av 

utbrändhet, när 

t.ex andra 

variabler som att 

hitta mening i 

arbetet och att ha 
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ett positivt synsätt 

justerats.  De 

viktigaste 

formerna av egna 

hälsofrämjande 

strategier som 

deltagarna 

rapporterade var 

att hitta mening i 

arbetet, att få tid 

från arbetet 

tillsammans med 

familj och vänner, 

och att kunna 

fokusera på vad 

som är viktigt i 

livet.  

 

Markwell, 

Polivka, 

Morris, Ryan 

& Taylor. 

 

Journal of 

Holistic 

Nursing 

2015 

USA 

Syftet var att 

undersöka skillnader i 

utmattning hos 

sjuksköterskor som 

deltagit i det 

förebyggande 

interventionsprogram

met ’Snack and relax’ 

samt faktorer som 

fungerade som 

skyddande för 

utmattning i relation 

till interventionen. 

158 Sjuksköterskor. Kvantitativ ansats 

 

Tvärsnittsenkät  

Enkät 

Sätt att hantera 

utmattning 

och utbrändhet var 

att be, distrahera 

sig själv på olika 

sätt, som t.ex 

genom 

trädgårdsarbete, 

lyssna på musik, se 

på tv, använda 

stressreducerande 

tekniker som t,ex 

humor, eller fysisk 

aktivitet. 

Coates & 

Howe. 

 

Administrati

on and 

Policy in 

Mental 

Health 

2015 

Australien 

 

Syftet var att 

identifiera hur 

sjukhuspersonal 

upplever och hanterar 

emotionella krav i sitt 

arbete som 

mentalsjukvårdare, 

vad de identifierar 

som huvudsakliga 

stressfaktorer, och 

vilka initiativ de 

skulle vilja se 

implementeras för att 

minska risken för 

utmattning och stress.  

 

55 sjukhusanställda: 

31 Läkare 

10 Team ledare. 

7 Projektanställda. 

6 Administrativ 

personal. 

1 Yrkesroll okänd.  
 

Kvantitativ ansats 

 

Tvärsnittstudie 

Enkät 

 

Att arbeta i en 

miljö som upplevs 

som autentisk kan 

motverka 

emotionell 

utmattning 

Amutio, 

Martínez-

Taboada, 

Delgado, 

Hermosilla 

& 

Mozaz. 

 

The Journal 

of 

Continuing 

Education in 

Syftet var att 

undersöka 

mottagandet och 

effekten av en 

intervention med 

mindfullness baserat 

på stressreducerings 

program i två faser.   

42 läkare. Kvantitativ ansats 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Intervention och 

experimentella 

mätningar och 

självskattning 

Efter intervention 

kring 

stressreducering 

med mindfulness 

ökade graden av 

medveten närvaro 

signifikant för 

interventionsgrupp

en och emotionell 

utmattning som är 

en av dem 

tydligaste tecknen 
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the Health 

Professions  

2015 

Spanien 

 

för utbrändhet 

minskade 

signifikant. 

 

Fortney, 

Luchterhand, 

Zakletskaia,  

Zgierska &  

Rakel.  

 

The Annals 

of Family 

Medicine 

2013 

USA 

 

Syftet var att 

undersöka om en 

förkortad version av 

ett stressreducerings-

program ökade 

tillfredställelsen med 

arbetet, livskvaliten 

och medkänsla hos 

läkare i primärvården.  

 

30 stycken 

primärvårdsläkare.  

. 

 

Kvantitativ ansats 

 

Interventionsstudie 

 

Fall-kontroll 

 

Skattning 

Resultatet visade 

en signifikant 

förbättring där 

stress förbättrades 

efter genomgång 

av programmet. 

Alexander, 

Rollins, 

Walker, 

Wong & 

Pennings. 

 

Workplace 

Health & 

Safety 

2015 

USA 

 

Syftet var att 

undersöka effekten av 

yoga som ett sätt att 

tillämpa egenvård och 

att minska utmattning 

bland sjuksköterskor 

inom slutenvården. 

 

40 sjuksköterskor. Kvantitativ ansats 

 

Randomiserad 

kontrollerad fall 

kontroll studie 

 

Intervention 

Enkät och skattning 

Gruppen som fått 

interventionen 

visade en 

signifikant högre 

gard av egenvård, 

och var mindre 

emotionellt 

utmattade, och 

emotionell 

avstängda efter 8 

veckor.  

 

Potash, HY 

Ho, Chan,  

Lu Wang & 

Cheng. 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing.  

2014 

Kina  

 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av en 

bild-terapi på 

utmattning och 

dödsångest bland 

omvårdnads personal 

som arbetar med 

patienter i livets 

slutskede.  

 

132 deltagare, olika 

yrkeskategorier, bland 

annat sjuksköterskor 

och socialarbetare.   

Kvantitativ ansats 

 

Kvasi-experimentell 

studie.   

 

Enkäter med skattning 

Resultaten visar att 

båda grupperna 

upplevde en 

minskning i 

utmattning, men 

endast deltagarna 

bildterapi gruppen 

hade en signifikant 

minskning av 

utmattning och 

dödsångest. 

West, 

Dyrbye, 

Rabatin, 

Call, 

Davidson,  

Multari, 

Romanski,  

Henriksen-

Hellyer, 

Sloan, & 

Shanafelt.  

 

JAMA 

Internal 

Medicine 

2014 

USA 

 

Syftet var att testa om 

en intervention, som 

ger läkare 

möjligheten att delta i 

ledarledda 

diskussionsgrupper 

under arbetstid med 

lön, ger en ökad 

känslan av 

meningsfullhet i 

arbetet, och förbättra 

hälsan inom de 

områden som är 

kopplade till 

meningsfullhet som 

t.ex utmattning. 

79 läkare.  

 

Kvantitativ ansats 

 

Intervention 

 

Randomiserade 

fallkontroll studie. 

 

Enkät och skattning. 

Graden av 

utmattning 

minskade 

väsentligt hos 

interventionsgrupp

en, och minskade 

lite i 

kontrollgruppen. 

Graden av 

utbrändhet ökade 

bland dem som 

inte ingick i 

interventionen. 

http://www.annfammed.org/
http://www.annfammed.org/
http://www.annfammed.org/
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Moody,  

Kramer,  

Santizo, 

Magro, 

Wyshogrod, 

Ambrosio, 

Castillo, 

Lieberman 

& 

Stein. 

 

Journal of 

pediatric 

oncology 

nursing 

2013 

USA & 

Israel  

 

Syftet var att 

undersöka en kurs i 

mindfulness 

minskar stress, 

motverkar utbrändhet 

och depression för 

personal på 

onkologiska 

mottagningar på 

barnsjukhus. 

 

48 sjukvårdare från två 

barnsjukhus för barn 

med cancer ingick i 

studien.  

Kvantitativ ansats 

 

Randomiserad 

kontrollerad pilot 

studie. 

 

Enkät och skattning. 

 

 

Resultatet visade 

minskad stress och 

en ökad förmåga 

att slappna av 

bland deltagarna i 

interventionsgrupp

en. En del 

rapporterade att de 

kände en ökad 

känsla av lugn och 

harmoni. Andra 

visade minskad 

känsla av 

överväldigande, 

och att 

andningsövningarn

a hjälpte dem att 

slappna av.  

 

Le Blanc, 

Hox, 

Schaufeli,   

Taris & 

Peeters. 

 

The Journal 

of applied 

psychology 

2007 

Nederländer

na  

 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av det 

team-baserat 

interventions 

programmet ’Take 

Care!’ för att 

motverka utmattning.  

 

664 vårdanställda 

(läkare, sjuksköterskor 

och 

strålbehandlingsassisten

ter) från 29 onkolog 

avdelningar vid 18 olika 

sjukhus i 

Nederländerna. 

Kvantitativ ansats 

 

Intervention 

 

Kvasi-experimentell 

studie. 

 

Enkät och skattning 

När enkät T2 

besvarades var 

skillnaden i 

emotionell 

utmattning och 

depersonalisation 

mindre för 

interventions 

gruppen i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Vid enkät T3 fanns 

den signifikanta 

skillnaden i 

emotionell 

utmattning 

fortfarande kvar.  

 

 

 


