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1. INLEDNING 

Sjuksköterskeprofessionen blir ett allt mer stressig yrke då kravet att stärka hälsan hos 

patienter blir svårare för sjuksköterskor att uppfylla då dessa jobbar med flera patienter under 

kort tid. Det skapar press och stress för sjuksköterskan under arbetstiden. Detta har författarna 

till studien märkt av under den egna verksamhetsförlagda utbildningen. Som framtida 

sjuksköterskor blir det viktigt att lära sig hantera stressen för att inte bli utbrända eller att 

patienternas vård brister. Det blir oerhört viktigt att sjuksköterskan kan hantera stress på sin 

arbetsplats, då det tyder på att sjuksköterskan i framtiden kommer att arbeta med ännu mer 

komplex medicinsk utrustning och den svenska befolkningen kommer att bli allt äldre. Detta 

innebär att sjuksköterskan ska ge vård till allt fler multisjuka patienter. Patientsäkerheten 

hotas också vid arbetsrelaterad stress, då sjuksköterskor kan göra felbehandlingar eller 

missköta patientens omvårdnad. Därför är det viktigt att kartlägga och sammanställa 

kunskaper kring hur arbetsrelaterad stress kan hanteras och förebyggas.  

2. BAKGRUND  

Utvecklingen av professionen allmänsjuksköterska i Sverige började år 1958 då yrket 

sjuksköterska blev legitimerat, vilket innebär att det krävs en formell utbildning för att utöva 

yrket. I början på 80-talet blev sjuksköterskeutbildningen ett akademiskt program på 

högskolan (Ung & Lützen, 2014). Sjuksköterskornas roll inom vården är mycket viktig, då 

deras uppgift är att på ett osjälviskt sätt ge god omvårdnad och hjälp, och samtidigt vara en 

bra medmänniska (Wiklund, L. & Bergbom, I., 2012). Omvårdnad innebär att ge vårdtagare 

det stöd de behöver för att deras allmänmänskliga och personliga behov ska tillfredsställas 

och en god hälsa ska bevaras samt att ge adekvat vård vid livets slut (Ung & Lützen, 2014).  

 

Professionen sjuksköterska har också blivit allt mer komplex enligt Zeng (2009) då yrket har 

utvecklats genom decennierna. Den medicinska utrustningen har blivit mer komplicerad, 

antalet sjuksköterskor per patient har minskat och kraven på dokumentation har ökat. 

Tillsammans leder dessa förändringar till en ökad arbetsbelastning. Långvarig hög 

arbetsbelastning ökar risken för stress och psykosomatiska besvär. Detta påverkar inte bara 

sjuksköterskan som person utan har inverkan på kollegor och vården av patienterna (Ibid, 

2009). Stressproblematiken är inte ny utan har diskuterats livligt genom tiderna.  

2.1 Vad är stress? 

Redan i det antika Grekland fanns det förståelse för hur känslor och tankar kunde påverka 

kroppen, vilket skulle bli grunden för psykosomatiken. Hippokrates hade, redan före Kristus 

födelse, kommit fram till att psykosociala faktorer, och inte bara fysiska, kunde ge upphov till 

mänskliga sjukdomar. Det skulle däremot dröja mer än 2000 år innan psykosomatiska besvär 

blev vetenskapligt dokumenterade. Det började med att Ivan Pavlov (1849-1936) konstaterade 

att inre funktioner, så som magsaftbildning, som styrs av hjärnan påverkades av mentala 

påfrestningar. Den forskare som började använda termen “stress” var Hans Selye (1907-

1982), som också benämns som “stressteorins fader”. Hans forskning visade att 

psykosomatiska störningar hos patienter var orsakade av kraftig aktivering av hypotalamus-

hypofys-binjurebark-axeln, vilket gjorde att kortisolhalten i blodet ökade (Jonsdottir & 

Folkow, 2013). 

Att få fram en modern definition av stressbegreppet är svårt, eftersom det anses ha ett 

dynamiskt perspektiv. Den mest vardagliga definitionen som används för stress är “att 
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stimulus eller påverkan på organismen resulterar i kroppsliga funktionsförändringar“ 

(Währborg, 2009, s.49). Definitionen är däremot inte tillräcklig (Ibid, 2009). Det krävs även 

ett mer subjektivt betonat perspektiv eftersom det inte existerar en bestämd orsak till stress. 

Den är unik för varje individ. Uppfattning och upplevelser av stress styr hur en individ ser på 

stressfenomenets kvalitet och styrka. Det som också gör stress dynamisk är kroppens 

flexibilitet att kunna anpassa sig vid olika påfrestningar, till exempel vid sömn och fysiskt 

kroppsarbete, vilket kallas “allostas” (Ibid). På så sätt blir stress något individuellt. Varje 

tolkning av reaktionen är unik, vilket likaså hanteringen av stressorer är. 

2.2 Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor  

Forskning har visat att stress ökar i det svenska samhället (Währborg, 2009; Ivarsson, 2014). 

Men det är inte bara i Sverige där arbetsrelaterad stress ökar. I en studie gjord av Haley och 

Tyrell (2011) utfrågades sjuksköterskor i Irland om de upplevde stress på sin arbetsplats. 88 

procent av de utfrågade ansåg att de upplevde stress i någon grad. Dahlberg & Segesten 

(2010) skriver att en av fem sjuksköterskor under sin yrkeskarriär drabbas av stressreaktion. 

Vårdare som själv mår dåligt och försöker undvika situationer som kan vara påfrestande, 

kanske har svårare att klara av att möta patientens livsvärld alternativt visa ett professionellt 

bemötande och gott vårdande.  

Arbetsrelaterad stress är enligt Arbetsmiljöverket en följd av hög belastning på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Dessa förhållanden kan till exempel vara 

organisationsförändringar som kan påverka vårdpersonalen negativt på grund av ny 

arbetsstruktur och vård av patienter på det nya sättet (Teo, Pick, Newton, Yeung och Chang, 

2013). Kuokkanens (2009) pekar på att organisationsförändringar inom sjukvården hade ett 

samband med ökade stressnivåer bland vårdpersonal. Teo et al. (2013) hävdar dock att 

organisationsförändringar kan leda till minskad arbetsbelastning för vårdpersonalen förutsatt 

att förändringarna är väl implementerade. Andra förhållanden som kan leda till stress för 

vårdpersonalen är hög arbetsbelastning som inte leder till hög belöning och ersättning. 

Emotionell hantering av patienter som med hög sannolikhet kommer att avlida och konflikter 

med arbetskollegor eller ledningen stressar också (Zhou & Gong, 2015). Skiftarbete samt 

nattarbete kan också ge upphov till psykiska påfrestningar på kroppen samt resultera i att 

personalen blir allt tröttare, vilket leder till större risk för att olyckor ska inträffa 

(Arbetsmiljöverket, 2017; Manomenidis, Panagopoulou & Montgomery, 2016).  Enligt 

Arbetsmiljöverket behövs det vanligtvis elva timmars vila mellan två arbetsskift 

(Arbetsmiljöverket, 2017).  Faktorer som kan orsaka arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor 

enligt en studie gjord av Kane (2009) är att arbetsuppgifter inte blir klara i tid, personalbrist 

och övertid. Studie visade också att det var interaktionen med patienter samt patienters 

anhöriga som ansågs vara “besvärliga”, och föranledde arbetsrelaterad stress. Andra typer av 

påfrestningar som kan leda till en stressig miljö för en individ. Några av dessa är plötsligt 

trauma till exempel oväntade dödsfall, men även dagliga förtretligheter, såsom påfrestningar i 

arbetet och i det sociala livet, kan också utlösa stressreaktion. Om flera händelser i en individs 

liv över en längre tidsperiod ackumuleras och om individen inte finner lösningen till 

problemen kan det leda till kronisk stress (Skärsäter, 2014).  

2.3 Konsekvenserna av arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress kan enligt Manomenidis et al. (2016) leda till hög personalomsättning, 

att patienter inte får en tillfredsställande omvårdnad och att behandlingsfel sker. Kane (2009) 

beskriver i sin studie att arbetsrelaterad stress även kan ge psykosomatiska besvär för 

sjuksköterskorna. Fysiska besvär såsom huvudvärk, syrlighetsgrad och magont har samband 
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med arbetsrelaterad stress. Emotionella besvär som har samband med arbetsrelaterad stress 

var trötthet, nedstämdhet och glömska (Ibid). 

 

Patientens säkerhet är en av grundpelarna i hälso- och sjukvården. Hög arbetsbelastning och 

stress kan orsaka bristande patientsäkerhet. Enligt Öhren (2014) är definitionen av 

patientsäkerhet att ta hand om och skydda patienten från vårdskada. Gurses, Carayon och 

Wall (2009) skriver att en vårdavdelning med få anställda som arbetar med många akuta 

patienter har en stor utmaning för att kunna ge god vård. Detta ökar risken för att 

vårdpersonalen upplever sin arbetsmiljö stressig och påfrestande, vilket i sin tur leder till 

bristande kvalitet på patientsäkerheten.  

 

Det finns dock exempel i tidigare gjord forskning som visar att sjuksköterskor kan anpassa sig 

så att de inte känner av tidspress och hög arbetsbelastning. Detta stöds av Teng, Shyu, Chiou, 

Fan och Lam (2010) vars studie syftar till att se om arbetsrelaterad stress, orsakad av 

tidspress, påverkar patientsäkerheten. Deras resultat visade att arbetsrelaterad stress på grund 

av hög tidspress hade ett samband med låg patientsäkerhet. Dock så fann de att de 

sjuksköterskor som ansågs vara under tidspress men kunde anpassa sig så att det inte ledde till 

arbetsrelaterad stress hade ett samband med högre patientsäkerhet.    

2.4 Sjuksköterskors stresshantering 

För att handskas med hög arbetsbelastning så den inte resulterar i arbetsrelaterad stress behövs 

det metoder och strategier. Ett sätt att hantera arbetsrelaterad stress är coping. Coping är enligt 

Lazerus och Folkman (1984, s.141) “ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga 

insatser för att hantera specifika externa och/eller interna krav som värderas som belastande”. 

 

Coping är således de insatser som krävs av individen för att hantera krav, både i omgivningen 

och internt, som anses vara belastande och kan leda till negativa konsekvenser. Syftet med 

coping är att modifiera problemet som individen står inför eller att minimera de emotionella 

effekter som problemet skapar för individen. Exempel på copingstrategier är träning, 

utbildning, problemlösning, meditation eller reflektion. Individer kan även använda strategier 

som att undvika problemet som de ställs inför. Användning av dessa strategier påverkas av en 

rad olika faktorer. Dessa faktorer är till exempel ålder, kön och ärftlighet (Lazerus & 

Folkman, 1984). Coping betyder att kunna handskas med händelser i miljön med hjälp av 

handling och stöd. Om en strategi saknas för att kunna hantera belastande situationer leder det 

till ökad risk för psykisk ohälsa för individen. För vårdpersonal som erfar stress och inte kan 

hantera stressen kan det leda till negativt resultat i deras arbete. Copingstrategier blir viktiga 

eftersom sjuksköterskor måste kunna hantera en hög arbetsbörda.  

 

Tidigare forskning visar att det finns olika copingstrategier för att hantera stress. Enligt 

Manomenidis et al. (2016) hanterar sjuksköterskor arbetsrelaterad stress till exempel genom 

religion, nikotin/koffein samt att lyssna på musik. Zhou och Gong (2015) skriver att 

sjuksköterskor använder självkontroll och försöker vara optimistiska för att hantera 

arbetsrelaterad stress. I Teo et al. (2013) artikeln gjordes en studie som skulle visa om 

copingstrategier reducerade den arbetsrelaterad stress, som uppkommer vid 

organisationsförändringar kunde medföra. Studiens resultat visade att 

organisationsförändringar ledde till stress, då administrativa uppgifter blev allt mer 

komplicerade och tidskrävande och inte heller hade samband med patientnära vård. När 

vårdpersonalen implementerade copingstrategier framgick att de negativa effekterna av 

organisationsförändringarna reducerades och vårdpersonalen rapporterade en högre nivå av 

arbetstillfredsställelse. Resultat från flera studier (Teng et al., 2010; Zhou & Gong, 2015; Teo 



   

4 
 

et al., 2013) visar att om vårdpersonal använder sig av strategier och metoder för att hantera 

hög arbetsbelastning och tidspress leder detta till minskad arbetsrelaterad stress.  

 

Ett tydligt exempel på detta är ändamålsenlig coping. Syftet med coping strategier är att 

modifiera problemet som sjuksköterskan står inför och minimera de emotionella effekter som 

i detta sammanhang skapas för sjuksköterskor (Lazerus & Folkman, 1984). En 

sammanställning av sådana data som beskriver hur sjuksköterskor hanterar stress i sitt arbete 

skulle behövas. Om sjuksköterskor ska lära sig hur de ska hantera hög arbetsbelastning 

behövs lättillgänglig forskning som redovisar olika strategier kring hur arbetsrelaterad stress 

ska förebyggas. Det är även intressant hur sjuksköterskor som arbetar inom somatiken 

hanterar arbetsrelaterad stress, då forskning (Sahraian, Davidi, Bazrafshan & Javadpour, 

2013) tyder på att de upplever mer arbetsrelaterad stress än de som arbetar inom psykiatrin.  

Med dessa sammanställda data kan sjuksköterskor lära sig hur de kan hantera stress så att 

vården inte påverkas och patientsäkerheten därmed brister.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Vårdvetenskap beskrivs som den vetenskap som utifrån ett patientperspektiv undersöker samt 

utvecklar vårdande och hälsa. Vårdvetenskap bidrar med kunskaper som med tiden kan 

påverka vården till det bättre (Dahlberg och Segesten 2010). I vårdvetenskap ingår det olika 

begrepp såsom livsvärld och vårdrelation.  

3.1 Livsvärld 

Begreppet livsvärld ligger till grund för hur varje individ tänker och handlar (Nortvedt och 

Grimen, 2006). Innebörden av livsvärldsperspektivet är att beskriva, förstå och analysera den 

värld som människan upplever. Livsvärlden är unik för varje människa och kan definieras 

som “ den värld som vi lever våra vardagliga liv i” (Asp & Ingegerd Fagerberg, 2012) men 

kan också tolkas och upplevas som given. Den har både en inre och en yttre betydelse för oss. 

Människans livsvärld existerar alltid men människan tänker eller reflekterar ofta inte över 

detta. Det är i livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. Rollen 

som sjuksköterska i relation till detta begrepp är viktig, då all vård som ges berör patientens 

livsvärld. Därmed är det viktigt att sjuksköterskan fokuserar på varje patients unika livsvärld 

för att ge så bra vård som möjligt (Dahlberg & Segesten 2010). Enligt Birkler (2007) blir 

sjuksköterskornas roll därmed viktig, eftersom de ska försöka förstå en patients livsvärld. Att 

sjuksköterskan utgår från patientens livsvärld är grunden för en god omvårdnad (). Som 

vårdare ska sjuksköterskan lyssna på patientens berättelser för att ta reda på hur patienten 

upplever sitt välbefinnande. De som arbetar som sjuksköterskor har ett ansvar att skapa en 

relation med patienten samt att den upprätthålls. Denna relation kan ses som ett resultat av 

sjuksköterskans arbete om det lyckats lindra patientens lidande eller inte (Kirkevold, 2008). 

3.2 Vårdrelation 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att vårdrelationen är kontakten mellan en sjuksköterska 

och en patient. Det är viktigt att sjuksköterskorna tänker “så här skulle jag vilja bli 

behandlad”, så att de kan vara öppna och följsamma till patientens livsvärld. Sjuksköterskor 

bör vara medvetna om att en patient är en människa med unika perspektiv och upplevelser 

(Ibid). Arbetsrelaterad stress påverkar hur sjuksköterskan upplever sin livsvärld påverkar det 

också hur sjuksköterskan tar till sig patientens livsvärld, speciellt i en tid där stress och 

utbrändhet är allvarliga problem i dagens samhälle. Det är viktigt att vårdaren hanterar och 

bearbetar dessa erfarenheter och känslor på ett bra sätt för att kunna ge en god vård till 

patienten (Ibid).  
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4. PROBLEMFORMULERING 

På grund av en allt mer komplex yrkesroll, till exempel komplicerade arbetsuppgifter och 

teknisk utrustning, finns allt större risk att belastningen får negativa konsekvenser både för 

patienter och sjuksköterskorna själva. Forskning visar att en hög nivå av stress är vanligt 

förekommande inom sjuksköterskeyrket, då det uppkommer många kritiska situationer som i 

de flesta fall ska behandlas akut. Allmänsjuksköterskorna är oftast ansvariga för flera 

patienter samtidigt, vilket är en av de arbetsmiljöfaktorer som gör att sjuksköterskan upplever 

stress i sitt arbete. När tidspress och hög arbetsbelastning blir för mycket för en sjuksköterska 

leder detta till arbetsrelaterad stress. Arbetsrelaterad stress som upplevs av en sjuksköterska 

på arbetsplatsen påverkar negativt, vilket i sin tur kan leda till onödigt lidande för patienten 

och även för sjuksköterskan. För att få en trygg och säker vård som patient är det därmed 

viktigt att sjuksköterskor kan utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som de kan hantera 

stressen som upplevs i samband med arbetet. Coping gör att sjuksköterskan kan hantera sin 

arbetsrelaterade stress. Det finns forskning som visar att om sjuksköterskor applicerar 

copingstrategier leder detta till ett bättre vårdande från sjuksköterskor samt ökad 

patientsäkerheten. Det existerar forskning på hur sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad 

stress. Dock finns det få studier som sammanställer resultatet av den kvantitativa forskningen. 

5. SYFTE 

Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad stress 

inom somatisk vård från kvantitativa studier. 
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6. METOD 

6.1 Design 

För att uppnå syftet valdes en litteraturstudie för att få en översikt över hur omfattande 

sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad stress inom somatisk vård. Enligt Friberg (2012) kallas 

detta en litteraturöversikt, vilket är ett arbete som med stöd av existerande forskning skapar en 

överblick inom ett ämnesområde för att studera ett problem. Enligt Polit och Beck (2016) är 

målet med en litteraturöversikt att presentera insamlade data på ett logiskt sätt med 

välstrukturerade och meningsfulla teman. Avsikten med studien är att förstå hur 

sjuksköterskor hanterar stress, genom söka, sammanställa samt granska litteratur inom 

området. Det betyder att denna studie har en induktiv ansats vilket enligt Fejes och Thornberg 

(2015) är ett arbete där forskare genom en mängd erfarenheter och observationer drar 

generella slutsatser. Enligt Friberg (2012) kan en litteraturöversikt både ha kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Dock beslutade författarna att endast använda kvantitativa artiklar i 

studien. En litteraturöversikt med artiklar som har samma metodiska ansats anses ha ett högre 

värde än en litteraturöversikt som har både kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket stöds av 

Friberg (2012) som skriver att kvalitativa och kvantitativa data är så olika varandra att det blir 

svårt att göra jämförelser mellan dem.     

6.2 Datainsamling 

CINAHL, PubMed och Psycinfo är de databaser och sökmotorer som används manuellt för 

sökning efter artiklar. Enligt Polit och Beck (2016) är dessa databaser som tillhandahåller en 

stor mängd forskning inom området hälso- och vårdvetenskap. De sökord som användes för 

att få fram kvantitativa artiklar som handlar om hur sjuksköterskor hanterar stress på jobbet 

kan ses i bilaga 1. För att få fram relevanta forskning för studien användes databasernas 

ämnestermer. Författarna valde ämnesord som var kopplad till studiens syfte och 

problemformulering. Exempel på ämnesord som användes var occupational stress, nurses 

samt coping. För att minimera antalet träffar i databaserna kombinerades ämnesord och om 

antalet träffar var under 40 läste författarna artiklarna för att se om de var relevant för studien.  

6.3 Urval och urvalsförfarande 

6.3.1 Urval 

Endast kvantitativa artiklar inkluderades i denna litteraturstudie. För att välja artiklar med god 

kvalitet följdes Forsberg och Wengströms (2016) urvalsprocess. Intresseområde och sökord 

definierades, olika kriterier såsom språk och tidsperiod bestämdes, relevanta databaser valdes 

för att hitta artiklar med relevanta titlar och sammanfattningar.  Dessutom utfördes en 

utvärdering av artiklarna genom att läsa artiklarna i sin helhet. I Cinahl, Pubmed och Psycinfo 

begränsades alla sökningar till de orginalartiklar som är peer-reviewed och har publicerats 

från 2009 och framåt. Enligt Polit och Beck (2016) är det bra om de artiklar som används är 

peer-reviewed då de är kritiskt granskade och anses ha högre värde än artiklar som inte är 

peer-reviewed. De artiklar som används i litteraturstudien är skrivna på engelska vilket 

resulterat i att mycket tid och energi har lagts ned på korrekta översättningar av artiklarna 

eftersom författarna ville undvika feltolkningar. Granskning av artiklarna gjordes utifrån en 

modifierad checklista för kvantitativa artiklar med kvasi-experimentella studier (Forsberg och 

Wengström, 2016). Efter granskningen gjordes en värdering av varje artikel. Artiklarna kunde 

antingen ha låg, medel eller hög kvalitet. De artiklar som hade låg kvalitet togs bort från 

studien. Efter att ha kvalitetsgranskat vetenskapliga artiklar som handlade om sjuksköterskors 
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stresshantering, beslutades att tolv studier med kvantitativ ansats skulle innefatta studiens 

resultat. 

6.3.2 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna studie är att deltagarna i artiklarna ska vara allmänsjuksköterskor 

samt även allmänsjuksköterskor som arbetade inom specialiserad vård. Artiklarna ska 

dessutom vara skrivna på engelska, peer-reviewed samt tillgängliga i fulltext format.     

6.3.3 Exklusionskriterier 

I studien har artiklar som ansetts vara litteraturstudier eller innefattar en kvalitativ ansats 

exkluderats. Kvantitativa artiklar som är äldre än åtta år exkluderas då endast nyligen 

publicerade artiklar är av intresse i litteraturstudien. Även artiklar som har deltagare som 

jobbar inom psykiatrin exkluderas. 

6.4. Analys 

Analysen av de valda artiklarna har utgått från Fribergs (2012) beskrivning av analys av 

kvantitativa artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan en metaanalys göras vid en 

litteraturstudie med kvantitativa artiklar. Författarna bestämde att inte göra en metaanalys. 

Friberg (2012) påpekar att det finns skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ resultat, då 

fokus för ett kvantitativt resultat ligger på siffror medan ett kvalitativt fokuserar på text. Först 

läses artiklarna ett flertal gånger för att förstå innehållet. Likheter och skillnader mellan 

artiklarna noteras. Författarna läste först igenom artiklarna för att få en övergripande bild av 

artiklarnas innehåll. Därefter sökte författarna efter likheter och skillnader mellan artiklarna i 

deras syfte, teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, i analysgång samt 

resultat. Artiklarnas metoder och analys beskrivs i artikelmatrisen (bilaga 2). Artiklarna 

grupperades efter likheter i resultatsektionen, och data som inte var relevant för syftet 

sorterades bort. Detta utfördes genom att författarna tillsammans arbetade med analysen för 

att så att den blir så relevant för syftet som möjligt och så att den stämde överens med 

artiklarnas resultat till möjligaste mån. Därefter gjordes en sammanställning av slutgiltiga 

data, då de kategoriserades in i övergripande teman och presenteras utifrån beskrivningar av 

artiklarnas statistiska beräkningar.   

6.5 Forskningsetiska aspekter 

De artiklar som ligger till grund för studien följer de forskningsetiska kraven som är ställda av 

landets etiska råd eller Helsingforsdeklarationen (2013). Det innebär att informanterna har fått 

information om studiens syfte, vilket är att materialet endast kommer att användas för 

forskning, att det är frivilligt deltagande och att informanterna kan ta tillbaka sitt medgivande 

när som helst (Ibid). Författarna har undvikit förvrängning och plagiat av artiklarna. 
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7. RESULTAT 

Studiens resultat presenteras utifrån syftet, vilket var att belysa hur allmänsjuksköterskor 

hanterar arbetsrelaterad stress inom somatisk vård. Tre teman behandlades: reducera stress 

genom problemlösning, reducera stress genom att minimera den emotionella effekten samt 

reducera stress genom stöd från kollegor och vänner. I resultatet listas flertal relevanta 

frågeformulär som artiklarna använder för att mäter hur sjuksköterskor hanterar 

arbetsrelaterad stress. En tabell (bilaga 3) har gjorts som listar upp alla frågeformulär som 

berör coping. Det används flera förkortningar i resultatsektionen. M står för Medelvärde, SD 

för Standard Deviation (standardavvikelse) och R för Range (variationsvidden). P står för 

probability (p-värde) eller sannolikheten för ett slumpmässigt urvalsfel. Korrelation uttrycks 

som Pearsons korrelationskoefficient: r.  

    

7.1 Reducera stress genom planerad problemlösning 

Att hantera arbetsrelaterad stress genom att försöka lösa det problem som orsakade stressen 

var ett dominant tema i flertalet av studierna (Ashker, Penprase & Salman, 2012; Goh, Lee, 

Chan & Chan, 2015; Laranjeira, 2011). Att minimera psykisk påverkan av olika stressorer 

genom att lösa problemet kan dock definieras på olika sätt och skiljer sig åt mellan forskare. 

Termer som har kopplingar till detta är aktiv coping, proaktive coping samt positiv coping och 

redovisas ytterligare nedan (Gomes, Santos & Carolino, 2013; Chang & Chan, 2015; Ding, 

Yang, Yang, Zhang & Qui, 2015).  

De problem som uppstod i vården, såsom begränsade resurser och olika moraliska dilemman, 

var några av de olika stressorer som orsakade stress på jobbet. Att minimera dessa stressorers 

effekt på sjuksköterskor genom problemlösning ledde till bättre vård. Problemlösning innebär 

att sjuksköterskor analyserar problemet för att förändra den situation som de står inför 

(Ashker, Penprase & Slamans, 2012). Det gäller att med kritiskt och pragmatisk tänkande 

evaluera den situation som en individ står inför och tillämpa relevanta handlingar för att 

minska de negativa konsekvenserna av stressorer(Laranjeira, 2011; Gomes, Sanots & 

Carolino, 2013). Flertalet studier visar således att denna typ av problemlösning är ofta 

förekommande hos sjuksköterskor och brukades mest av alla copingstrategier. I Ashker et al. 

(2012) studie där Ways of Coping Questionnaire (WCQ) användes rapporterades det 

exempelvis att problemlösning var ett sätt att reducera arbetsrelaterad stress, vilket dessutom 

var den mest använda copingstrategin bland sjuksköterskor (M=17,66, SD= 4,97, R= 9-25) 

medan att acceptera ansvar var en av de lägre värderade copingstrategier(M = 10,05, SD = 

4.89, R = 0-17). Laranjeira (2011), som också använde WCQ har också problemlösning som 

en dominerande strategi för att minska arbetsrelaterad stress(M = 14,5, SD = 2,64, R = 0-18), 

medan distansering var en av de minst använda copingstrategier(M = 7,2, SD = 2,28, R = 0-

15). Att hantera det problem som sjuksköterskorna står inför stärks även av Karkar Dammang 

och Bouhaha (2015), som använde Stress Management Relief Coping Inventory, som fann att 

18,2 % svarade att de använde copingstrategin medan 3,9 % svarade att de använde 

förnekelse som strategi.  Goh et al. (2015), som använde WCQ, fann också att problemlösning 

var den mest använda copingstrategin som sjuksköterskorna använde (M = 15,47, SD = 3,24) 

medan flykt från den stressiga situationen var den minst använda strategin (M = 9,01, SD, 

2,71). 

Det finns olika termer för att beskriva hur sjuksköterskor använder problemlösning som 

copingstrategi. Termerna beskriver hur sjuksköterskor kan aktivt förhindra stressorers 

påverkan på dem så omvårdnaden inte brister. Aktiv coping är att sjuksköterskor tittar tillbaka 
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och försöker hitta den stressor som orsakar arbetsrelaterad stress, för att sedan tillämpa en 

relevant handling. Gomes et al. (2013) använde Brief COPE vilket visade att aktiv coping var 

också en strategi som sjuksköterskorna använde ofta (M = 5,41, SD = 1,426, R = 2-8) i 

jämförelse med coping genom olika former av missbruk (M = 2,14, SD = 0,53). Genom aktiv 

coping tillsammans med planering av arbetet kan vårdpersonal förhoppningsvis förhindra 

dålig vård (Gomes et al., 2013). Proaktiv coping är att individen ackumulerar resurser och 

skaffar sig relevant kompetens för att organisera, planera och sätta upp mål för att lösa ett 

problem genom konstruktiva handlingar. Med hjälp av Proactive coping scale (PCS) fann 

Chang och Chan (2015) att proaktiv coping hade ett negativ samband med arbetsrelaterad 

stress (r = -0,230, p = <0,01), vilket tydde på att sjuksköterskorna inte upplevde stress i lika 

hög grad när de tillämpade proaktiv coping. Målet med proaktiv coping är således att finna 

potentiella stressorer innan de leder till ökad arbetsrelaterad stress och bidrar till en ökad 

förekomst av utmattningssyndrom (Chang & Chan, 2015; Ding et al., 2015). I Gllespie och 

Gates (2013) studie, som hade Proactive Coping Inventory (PCI), använde majoriteten av 

deltagarna proaktiv coping (67.9%). När sjuksköterskorna kände av arbetsrelaterad stress så 

fanns det en liten men signifikant korrelation bland sjuksköterskorna att de började använda 

proaktiv coping, indikerande att dessa slags copingstrategier ökade vid stress (r = 0,185, p = 

0,015).  Exempel på proaktiv coping är att ha regelbundna raster från stressiga situationer, 

delta i personalmöten som tar upp krisbearbetning och förhindra arbetsrelaterad stress 

(Gillespie & Gates, 2013). För att förhindra att stressorerna leder till en negativ påverkan på 

vårdpersonal kan även risk- och kontrolltekniker användas. På så sätt kan produktion och 

arbetskvalitet öka (Laranjeira, 2011).  

Positiv coping är att förbättra sin livskvalitet genom positivt tänkande. Att vara optimistisk 

inför en situation anses vara en viktig utgångspunkt för att lösa ett problem (Dings et al., 

2015). Med hjälp av The Chinese Trait Coping Style Questionnaire (TSCQ) fann Ding et 

al.(2015) att positiv coping var den mest använda coping strategi hos kinesiska sjuksköterskor 

(M = 35,09, SD = 6,94), t ex i jämförelse med att vara tänka optimistisk(M = 24,55, SD = 

3,90). Positiv coping hade även ett negativt samband med emotionell utmattning (r = -0,217, 

p = < 0,01), vilket tydde på att positiv coping förebyggde arbetsrelaterad stress. Positiv 

coping kan vara förändringar i arbetsprocessen för att bättre hantera en problemfylld situation. 

Sjuksköterskor är mer villiga att använda positiv coping för att hantera stress, eftersom den 

reducerar arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor (Karkaret et al., 2015; Lu, Sun, Hong, Fan, 

Kong & Li, 2015; Mark & Smith, 2012). Lu et al. (2015), som använder Coping Strategies 

Questionnaire (CSQ), fann vidare att positiva copingstrategier utnyttjades i högre grad än 

normen hos sjuksköterskor arbetande inom akutsjukvården (M = 2,19, SD = 0,35, t = 12,81, p 

= <0,01). De hade också statiskt signifikant lägre nivå av negativ coping jämfört med 

normen (M = 1,2, SD = 0,35, t = – 7,05, p = <0,01).    

En stressor som kraftfullt påverkar sjuksköterskors mentala hälsa är vårdrelationen mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Om en sjuksköterska hamnar i konflikt eller tvist med en patient 

kan det skapa känslomässigt lidande för både vårdaren och vårdtagaren. För att lidandet inte 

ska orsaka arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor måste de hitta en strategi som reducerar 

den psykiska ohälsan. Katos (2014) använde Interpresonal Stress Coping Scale (ISCS) som 

visade att sjuksköterskor bland annat använder konstruktiv coping för att reducera 

arbetsrelaterad stress som orsakats av relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. 

Konstruktiv coping var den näst mest använda coping strategin (M = 6,29, SD = 2,84) samt 

hade ett negativt samband med psykisk ohälsa bland sjuksköterskor (r = -0,237, p = <0,001). 

Kato (2014) menar att sjuksköterskan använder konstruktiv coping för att aktivt förbättra och 

tillhandahålla vårdrelationen för att förebygga arbetsrelaterad stress. Exempel på konstruktiv 

coping är att reflektera över sitt eget handlande gentemot patienten för att förstå varför 
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konflikten uppstod. Sjuksköterskan kan även prata direkt med patienten för att få förståelse 

för patientens problem.   

7.2 Reducera stress genom att minimera emotionell effekt 

Att hantera arbetsrelaterad stress genom att minska den mentala påverkan som stressorerna 

hade på sjuksköterskorna var också ett tydligt tema som framkom. Att minska stressorers 

känslomässiga effekt på sjuksköterskor kallas emotionell coping och enligt Lazerus och 

Folkman(1984) innebär emotionell coping att individer försöker minska stressorers psykiska 

påverkan på dem. Exempel är att distansera sig från problemfyllda situationer (Ashker et al., 

2012; Laranjeira, 2011), fantisera om ett mirakel som gör situationen bättre (Lu et al., 2015) 

och förnekelse (Gomes et al., 2013). Ashker et al. (2012) studie visade att amerikanska 

sjuksköterskor som distanserar sig från problemet hade en median på 9,72 (SD = 4,26, R = 3-

19). Vidare visade Gomes et al. (2013) visade ett samband med lägre skattning av generell 

hälsa och coping strategierna självdistraktion, förnekelse och oengagerat beteende (r = mellan 

0,205 och 0,382, p = <0,05).    

Dings et al. (2015) fann dock att negativ coping var det näst mest använda strategin i stor 

grupp av kinesiska sjuksköterskor (M = 28,98, SD = 7,47), vilket även ett relativt starkt 

positivt samband med emotionell utmattning (r = 0,359, p = <0,01). Trots att negativ coping 

inte förebyggde arbetsrelaterad stress så var det den strategi som användes. En förklaring var 

att sköterskor med mindre erfarenhet använde negativ coping, vilket resulterade i att de ledde 

mer av arbetsrelaterad stress. Negativ stresshantering har mer med känsloläget att göra. 

Individen kände sig osäker, hade dåligt självförtroende och har en negativ inställning. 

Individen försökte blunda för problemen och fly undan jobbiga situationer (Lu et al., 2015). 

Personer med dåligt självförtroende hade således också en högre tendens att använda 

emotionsfokuserad, vilket kan karakteriseras som huvudsakligen negativ coping. Om en 

sjuksköterska med lågt självförtroende råkar ut för en svår situation, till exempel konflikt 

mellan vårdare och patient och börjar oroa sig för misstag och negativa konsekvenser, 

undviks problemet kortsiktigt, men ökar arbetsrelaterad stress på långt sikt (Ding et al. 2015). 

I motsats till konstruktiv coping så fann Kato (2014) att distansering korrelerade med högre 

psykologisk stress hos sjuksköterskor (r = 0,235, p <0,001). Detta betonar vikten av att aktivt 

kunna hantera effekten av stress snarare än att förvärra stresstillståndet (Kato, 2014). 

7.3 Reducera stress genom stöd från kollegor, familj och vänner 

Att använda sig av sociala nätverk hjälper sjuksköterskan att hantera arbetsrelaterad stress 

(Ashker et al., 2012; Wu. Ge, Sun, Wang & Wang, 2011; Laranjeira, 2011).  Kollegor, familj 

och vänner kan hjälpa sjuksköterskor att se problemet med andra ögon för att hitta nya 

lösningar. I Asker et al. (2012) studie visade det att stöd från kollegor, familj och vänner var 

en av de mest använda strategierna för att hantera stress (M = 14,49, SD = 3,85, R = 5-21). 

Ashker et al. (2012) menar att om sjuksköterskor känner medlidande med varandra och 

hjälper varandra när svåra och stressiga situationer uppstår blir arbetsrelaterad stress mer 

hanterbar och påverkan på sjuksköterskorna blir reducerad. Familj och vänner kan också 

hjälpa sjuksköterskor genom att vara goda lyssnare till dem och vara öppna och följsamma.  

Wu et al. (2011) använde i sin tur ett frågeformulär som mätte personliga resurser. Forskarna 

fann att social support var den mest använda coping strategin (M = 36,83, SD = 6,38). Wu et 

al. (2011) fann dessutom att socialt stöd tillsammans med rationellt tänkande hjälpte 

sjuksköterskan att hantera arbetsbelastning och den professionella roll som sjuksköterskan 

har. Det fanns även ett negativt samband mellan depressiva symtom och socialt stöd samt 

rationell tänkande(r = -0,17 respektive -0,10, p = <0,01) Socialt stöd tillsammans med 
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rationellt tänkande hjälper sjuksköterskan att hantera arbetsbelastning, känslor och tankar som 

uppstår då patienten avlider och organisationsförändringar (Wu et al., 2011). På så sätt 

reduceras risken för depression och därmed förbättras livskvaliteten. Här kan positiv coping 

uttryckas genom att exempelvis kommunicera med kollegor likaväl som familj för att kunna 

se problemet ur ett annat perspektiv (Karkar. Et al., 2015; Lu, et al., 2015; Mark & Smith, 

2012). 

Lu et al. (2015) fann att sjuksköterskor gärna vill prata ut sina känslor till andra (M = 2,31, 

SD = 0,76). Sjuksköterskorna ville även få stöd från familj och vänner samt rekommendation 

från kollegor (M = 2,28, SD = 0,69). Med hjälp av The Ways of Coping Checklist(WCCL) 

fann Mark och Smith (2012) att stöd från familj, vänner och kollegor hade ett signifikant 

negativt samband med depression (r = -0,40, p = <0,01). I Laranjeiras (2011) studie framkom 

det också att sjuksköterskor regelbundet använde sig av familj, kollegor och vänner för att 

kunna hantera arbetsrelaterad stress (M = 11,8, SD = 2,92, R = 0-18). Laranjeiras (2011) 

skriver att administrationen på sjukhuset har stor betydelse för att bekämpa arbetsrelaterad 

stress. Det är viktigt att sjuksköterskor går till sjukhusledningen för att få dem att bli 

medvetna om de problem som sjuksköterskorna upplever. På så sätt kan sjukhusledningen 

applicera lösningar för arbetsrelaterad stress. Det kan vara personalmöten där de delar med sig 

av erfarenheter och kunskap om stressiga situationer och hur de kan minimera stressens 

påverkan på dem. I Gomes et al. (2013) studie framkom det att emotionell support från 

kollegor och familj var en strategi som sjuksköterskorna använde ofta (M = 4,47, SD 1,479, R 

= 2-8) i jämförelse med användning av oliks substans (M = 2,14, SD = 0,535, R = 2-6). 

Gomes et al. (2013) skriver att det är viktigt att skapa strategier för att förbättra 

organisationen på arbetet och fördela rollerna och respektera sjuksköterskorna för deras 

kunskaper.  

Wu et al. (2011) skriver att om sjuksköterskorna kan få sjukhusledningen att se hur de 

upplever arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen, kan de göra försök till att minimera stress. De 

kan till exempel anställa fler sjuksköterskor och ge sjuksköterskor utbildning för att hantera 

allt mer komplex medicinsk och teknisk utrustning. Det är också betydelsefullt att 

sjuksköterskor går på extra kurser för att förkovra sig och stärka sin resistens för den negativa 

effekten av arbetsrelaterad stress. Att ge sjuksköterskor möjlighet att göra karriär och stiga i 

graderna är också viktigt. Genom sociala nätverk kan sjuksköterskan vara mer fokuserad på 

sina arbetsuppgifter och lättare hantera sina känslor och tankar. Därför är det viktigt att ha en 

bra sjukhusledning samt bra resurser och åtgärder för sjuksköterskor som upplever 

arbetsrelaterad stress (Wu et al., 2011) 
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

För att kunna belysa vilka strategier och metoder som sjuksköterskan använder för att hantera 

arbetsrelaterad stress bestämde författarna att en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) var 

lämplig eftersom de ville kartlägga befintliga strategier och metoder och då var begränsade i 

tid för att genomföra studien. Vid själva kvalitetsgranskningen av artiklarna följdes en 

modifierad checklista för kvantitativa artiklar med kvasi-experimentella studier (Forsberg & 

Wengström). En av författarna gjorde kvalitetsgranskningen av orginalartiklarna medan den 

andra författaren fick läsa igenom alla kvalitetsgranskningar och ge synpunkter på dem. Detta 

för att en av författarna inte kunde engelska och att granskningen utfördes på originalspråket. 

Det är en svaghet med studien att bara en av författarna genomförde checklistan, då Willman 

(2016) skriver att för att minimera subjektivitet bör minst två personer genomföra 

kvalitetsgranskningen. 

8.1.1 Urval 

De tolv vetenskapliga artiklarna hittades i tre databaser; Cinahl, Pubmed samt Psycinfo. Tre 

databaser må vara för få i antal, dock stärks databaserna då de är specialiserade inom hälso- 

och vårdvetenskap (Forsberg & Wengström, 2016). De sökord som valdes är baserade på 

databasernas egna sökord. Det betyder att författarnas använde Cinahl headings, Mesh terms 

och Psycinfos subject heading för att få fram relevanta sökord till studien.    

Enligt Polit och Beck (2016) måste urvalet vara så representativt för populationen som möjligt 

så att den externa validiteten inte brister. Då författarna ville veta hur sjuksköterskor som 

jobbade inom somatiken hanterar arbetsrelaterad stress var det viktigt att artiklarna hade 

sjuksköterskor som var verksamma inom somatik. Det stärker studiens validitet.  

De valda artiklarna urval bestämdes på olika sätt. Sju av tolv artiklar valdes slumpmässigt ut 

respondenter medan resterande inte hade slumpmässigt urval. Det är en svaghet i studien att 

fem av tolv artiklar inte var slumpmässiga. Enligt Polit och Beck (2016) är icke slumpmässigt 

urval alltid representativt för populationen. Varför det används är på grund av att det är 

praktiskt samt att det inte tar upp lika mycket resurser som för att få till ett slumpmässigt 

urval. Forsberg och Wengström (2016) påpekar även att en studies interna validitet stärks 

genom slumpmässigfördelning.  

Storleken på urvalet i artiklarna varierar, då det största urvalet var 1837 sjuksköterskor medan 

det lägsta var 19 sjuksköterskor. Artikeln som hade 19 sjuksköterskor i sin studie är en 

svaghet i vår litteraturöversikt men den togs med då mätinstrumentets reliabilitet och validitet 

var testad och artikelns resultat besvarade syftet.  

8.1.2 Bortfall 

Sju av tolv artiklarna rapporterade bortfall i deras studie. Det största bortfallet var från Karkar 

et al. (2015) då de gick till 200 sjuksköterskor och 93 sjuksköterskor sa ja till att delta i 

studien. Det är en svaghet att mer än 50 % inte besvarade enkäten. Det sänker artikelns 

validitet och det finns risk för slumpfel (Forsberg & Wengström, 2016).    
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8.1.3 Reliabilitet och Validitet  

De 12 vetenskapliga artiklarna använder olika mätinstrument för att ta reda på hur 

sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad stress. Författarna bestämde tidigt att inte bara ha med 

artiklar som hade samma mätinstrument, eftersom det inte existerade tillräckligt med 

forskning som använder samma mätinstrument. För att kunna genomföra en metaanalys krävs 

det att alla artiklar använder samma mätinstrument för att kunna göra jämförelse (Forsberg & 

Wengström, 2016). I alla artiklar användes existerande mätinstrument eller modifierade 

versioner av befintliga mätinstrument för att genomföra studien. För att testa 

mätinstrumentens reliabilitet använde elva av tolv artiklar Cronbach’s a. Cronbach’s a tar 

reda på hur frågorna eller påståendena i ett mätinstrument agerar med varandra. Värdet av a 

ligger mellan 0-0,9. Det betyder att ju närmare 0,9 a ligger ju bättre reliabilitet har 

mätinstrumenten. Alla artiklarna hade ett värde över 0,7, vilket är ett godtagbart värde 

(Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2016). Artiklarna skrev inget om hur 

mätinstrumentens validitet var. Det är en svaghet då det är viktigt att rapportera om det fanns 

systematiska mätfel i studien (Forsberg & Wengström, 2016).  

Sju av tolv artiklar var utförda i Asien medan 3 var gjorda i Europa och 2 i Nordamerika. Att 

författarna valde att inte begränsa sig till en specifik kontinent var att de ville få en helhetsbild 

över problemet. Varför författarna valde att ta med artiklar från olika delar av världen var att 

det fanns bara ett fåtal studier som visade hur sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad stress 

som valde att ha en kvantitativ ansats som var utförda enbart på en kontinent. Då en 

litteraturöversikt ska skapa en översikt av befintlig forskning (Friberg, 2012), ansåg 

författarna att de inte kunde begränsa sig till en kontinent. Dock så skriver Polit och Beck 

(2016) att det kan skada överförbarheten av resultatet. Överförbarhet, eller extern validitet, är 

(Ibid,) en studies resultats förmåga att appliceras till en annan omgivning. Polit och Beck 

(2016) skriver att ett urval ska vara så representativt som populationen som möjligt. Eftersom 

flera artiklar är från Asien minskar det studiens externa validitet, då det blir svårare att föra 

över resultatet till exempelvis svenska sjuksköterskors förhållanden. 

8.1.4 Kategorisering av resultatet 

I temat reducera stress genom problemlösning kom det fram att det fanns olika termer som 

beskrev samma sak. När författarna läste artiklarna märktes det att de inte hade använt samma 

referenser i deras teoretiska bakgrund och därför definierat och förklarat stresshantering på 

olika sätt. En förklaring till detta är beroende på var studien genomfördes. Författarna tog då 

beslutet att om termerna förklarade stresshantering på samma sätt men använde olika termer 

skulle de kategoriseras i samma tema. Samma tillvägagångssätt gjordes när temat reducera 

stress genom emotionell coping skapades. Tillvägagångssättet påverkade resultatet då antal 

potentiella teman reduceras till tre, där de förklarar hur arbetsrelaterad stress kan hanteras. 

Alla artiklarna som ingår i resultatet har ett deskriptivt resultat, det vill säga att de beskriver 

statistiken så att läsaren kan förstå vad deras insamlade data betyder. Författarna har både 

använt sig av artiklarnas statistik och hur de beskriver den för att kunna förstå deras resultat.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa allmänsjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad 

stress inom den somatiska vården. Denna studie kom fram till tre teman. Sjuksköterskan kan 

antingen eliminera orsaken till stressen, minska de emotionella effekterna som stressen har 

eller få stöd från kollegor, familj och vänner.  

8.2.1 Problemlösning 

Ett fenomen som var återkommande för varje artikel är att sjuksköterskor försöker eliminera 

stressorer som orsakade arbetsrelaterad stress. Detta stöds av tidigare gjord forskning. I en 

studie gjord av Ribeiro, Pompeo, Pinto och Ribeiro (2014) framkom det att de vanligaste 

strategierna för coping var problemlösning. I deras resultat framgick det att de inte var 

begränsade till att använda sig av en och samma strategi. Många såg på stressfaktorn och 

började istället tänka på problemlösning och att modifiera sina attityder och kunna hantera 

stressen. Detta sätt att hantera stress på var både bra och givande. Detta leder till ett starkare 

vårdteam samt till en mer motiverande arbetsplats. Att eliminera stressorn stödjs även av en 

intervjustudie gjord av Akbar, Elahi, Mohammadi och Khoshknab (2016). De benämner detta 

som Situational Controlling of Conditions, vilket innebär att sjuksköterskorna använder 

strategier såsom omedelbar handling med akuta patienter, att vara noga med att förhindra 

felbehandlingar och omvårdnadsbrister, att utföra läkarordinationer samt ha en vårdrelation 

som är baserad på förståelse och empati. 

Gholamzadeh, Sharif och Rad (2011) skriver dock att problemlösning inte behöver var den 

mest använda copingstrategin. I deras studie använde inte sjuksköterskorna problemlösning 

för att reducera arbetsrelaterad stress. En förklaring till detta är att om sjuksköterskor står 

inför en situation som är utanför deras kontroll var de mer benägna att undvika problemet och 

låta det vara (Collins, & Jones, 2003, referat i Gholamzadeh et al., 2011).   

Slutsatsen är att genom problemlösning påverkar arbetsrelaterad stress inte sjuksköterskornas 

livsvärldar negativt. Enligt Ekebergh (2012) är det helt naturligt att en persons livsvärld är 

fokuserad på bara en situation. Genom reflexion kan sjuksköterskorna applicera olika 

lösningar på problemet så att stressen inte leder till en bristande vårdrelation till patienterna 

och att sjuksköterskan får svårt att förstå sin egen livsvärld samt patienternas. 

8.2.2 Reducera den emotionella effekten av stress 

Ett annat sätt att hantera stress som var återkommande i artiklarna var att hantera den 

emotionella effekten som stressorn hade på sjuksköterskorna. Detta stöds av bland andra 

Akbar et al. (2016) som skriver att sjuksköterskor försöker reducera den emotionella effekten. 

Det kunde till exempel ske genom vad de kallar Self-Controlling, vilket innebär att 

sjuksköterskorna ökar resistensen för stressens negativa effekt. Exempel på detta var att tänka 

positivt, användning av rekreation och idrott samt att lyssna på musik. En annan strategi som 

användes för att reducera stress enligt Akbar et al (2016) var att fly från den stressiga 

situationen och undvika problemet, vilket resulterade i att sjuksköterskorna kände sig lugnare 

och mer tillfreds. 

En studie som inte stödjer emotionell coping är Deklava, Circenis och Millere (2014). I deras 

enkätstudie såg de att sjuksköterskor hade en lägre tendens att använda strategier kopplade till 

emotionell coping. Dessa strategier var ju att fly från problemet, vilket orsakade mer 

arbetsrelaterad stress när de distanserade sig från situationen. Orsaken till att de inte använde 
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sig av dessa sorters copingstrategier kunde vara att om sjuksköterskan flyr från problemet så 

kan det leda till bristande vård för patienten. Det leder till att vårdrelationen mellan patient 

och vårdare försämras vilket i sig är stressförhöjande. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

om sjuksköterskan visar oengagemang till patienten och får ”kalla blickar” från 

sjuksköterskan kan det dränera patientens välmående och hälsa och vårdrelationen mellan 

patient och vårdare försämras än mer. Deklava, Circenis och Millere (2014) ger en förklaring 

till varför sjuksköterskor använder eller inte använder sig av emotionell coping. Detta hade 

koppling till deras självförtroende, professionella beteende samt personlighet. Om 

sjuksköterskor har ett lågt självförtroende var det högre tendens att de använde emotionell 

coping. Detta stödjer författarnas resultat, då det i temat reducera stress genom att minimera 

den emotionella effekten det framkom att sjuksköterskor med lågt självförtroende använde sig 

av mer emotionell coping.  

Slutsatsen är att belysa vikten av att identifiera vad sjuksköterskorna behöver för att bemöta 

de emotionella effekterna av arbetsrelaterad stress. Då alla sjuksköterskor är olika individer 

behöver de olika former av emotionell coping för att kunna hantera hög arbetsbelastning och 

stress.  

8.2.3 Stöd från familj, vänner och kollegor 

Resultat visar att det är viktigt att ha bra arbetsvillkor samt en trivsam arbetsmiljö. Stöttande 

arbetskollegor samt chefer som är samarbetsvilliga och hjälpsamma spelar även stor roll och 

är till hjälp. Därmed är socialt stöd viktigt för sjuksköterskan för att kunna hantera 

arbetsbelastning, känslor och tankar kring arbetsrelaterad stress. 

Detta stöds av Terakado och Matsushima (2015). Att få stöd vid stressiga situationer är 

otroligt viktigt och de fick mest stöd från familjen, vänner, kollegor och chefer. Det var 

viktigt att sjuksköterskorna gick till sjukhusledningen för att berätta om arbetsrelaterad stress 

så att ledningen kunde implementera stöd för vårdpersonalen. På så sätt kunde arbetsrelaterad 

stress förebyggas och resistensen för de negativa effekterna av stress stärktes. Att ha stöd av 

kollegor stöds av Harris (2013) som skriver” att prata och ventilera sina bekymmer för 

kollegor” var den mest använda copingstrategin. Då kunde de prata mer fritt än om de skulle 

prata med make eller maka då de var mer begränsade på grund av sekretesslagar. Dock 

skriver Macdonald, Jackson, Vickers och Wilkes (2016) att stöd från familj och vänner var 

viktigt för att förstärka den mentala hälsan och bibehålla en positiv självbild. Varför 

sjuksköterskor ber om stöd från kollegor snarare än att be om stöd från familj och vänner 

kunde förklaras av att sjuksköterskornas kollegor troligtvis hade upplevt samma situation, var 

mer förstående och pratade ”samma språk”. Sjuksköterskorna kunde vara öppna och 

följsamma med varandra och de kunde ta till sig varandras livsvärldar. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) är det viktigt att vara öppen och följsam så att en individs livsvärld kan 

förstås och uppmärksammas.  

En annan förklarande faktor till varför vissa sjuksköterskor använder stöd från kollegor, familj 

och vänner har med deras ålder att göra. I Deklava et al. (2014) framkom det att yngre 

sköterskor var mer i behov av stöd från kollegor vilket kan bero på osäkerhet och brist på 

erfarenhet. Om de befann sig i en situation som var svår att behärska och som ledde till att de 

kände sig stressade, var de mer benägna att gå till en äldre och mer erfaren sjuksköterska för 

att be om råd och rekommendationer.   

Slutsatsen är att vissa sjuksköterskor har svårt att reflektera på egen hand och tycker att det är 

problematiskt att se en situation ur ett annat perspektiv. Vikten av kollegor kan inte 
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underskattas då de har kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa andra sjuksköterskor. 

Sjukhusledningen har förmågan att applicera resurser som kan träna sjuksköterskor att hantera 

stress i arbetet. Familj och vänner kan trösta och försöka vara förstående för sjuksköterskans 

situation.     

8.3 Fortsatt forskning 

Framtida forskning kan vara kompletterande studier med kvalitativ ansats då 

allmänsjuksköterskor intervjuas inom olika avdelningar på ett sjukhus för att se om ett 

liknande eller ett helt olikt resultat genereras.  

8.4 Slutsats 

Samtliga studier visar allmänsjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad stress inom 

somatisk vård. Studierna visar på olika sätt hur arbetsrelaterad stress kan hanteras. Den 

slutssats som kan dras är att det är situationen som bestämmer vilken copingstrategi som bör 

användas för att motverka arbetsrelaterad stress. En annan faktor som bestämmer vilken 

copingstrategi som kan implementeras är sjuksköterskan själv. Alla sjuksköterskor är olika 

individer. För en del sjuksköterskor kan det vara så att de behöver retirera från den stressiga 

situationen och vara för sig själva för att tänka på problemet och försöka hitta en lösning. För 

andra sjuksköterskor kan det vara så att de behöver prata med andra för att få ett nytt 

perspektiv på problemet och för att få en djupare förståelse för problemet. En annan viktig 

faktor i stresshanteringen är att våga ha en relevant uppfattning kring stress, alltså att inte 

blunda för problemet och att våga söka hjälp. Hur arbetsrelaterad stress än upplevs behöver 

sjuksköterskorna strategier och metoder för att undvika lidande samt bibehålla en bra 

vårdrelation med patienter. Författarna till denna litteraturstudie anser att sjuksköterskor bör 

finna tid till att reflektera över sin arbetssituation för att kunna identifiera och förstå vad 

problemet är, för att sedan applicera individuella lösningar. Reflektion kan utföras på egen 

hand eller med kollegor. Författarna rekommenderar även att sjukvården bör lägga mer 

resurser på sjuksköterskorna så att deras välbefinnande kan upprätthållas och för att förhindra 

arbetsrelaterad stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

18 
 

REFERENSER 

Akbar, R. E., Elahi, N., Mohammadi, E., & Khoshknab, M. F. (2016). What strategies do the 

nurses apply to cope with job stress?: A qualitative study. Global journal of health science, 

8(6), 55. 

                                                                    
Arbetsmiljöverket(2017) Stress. Hämtad 28/3-2017, https://www.av.se/halsa-och-

sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/ 

 

Arman, M. (2012) Lidande. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (s.185-198). Stockholm: Liber. 

 

*Ashker, V. E., Penprase, B., & Salman, A. (2012). Work-Related Emotional Stressors and 

Coping Strategies that Affect the Well-Being Of Nurses Working in Hemodialysis Units. 

Nephrology Nursing Journal, 39(3), 231-237. 

 

Asp, M. & Fagerberg I. (2012). Begreppsutveckling på livsvärldsfenomenologisk grund. I L. 

Wiklund & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.65-78). 

Stockholm: Liber 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Stockholm: Liber 

 

*Chang, Y., & Chan, H. (2015). Optimism and proactive coping in relation to burnout among 

nurses. Journal of  Nursing Management, 23(3), 401-408. 

doi:http://dx.doi.org/10.1111/jonm.12148 

 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande—det onödiga lidandet. Nordic Journal of Nursing 

Research, 22(1), 4-8. 

 

Dahlberg K, Segersten K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

 

Deklava, L., Circenis, K., & Millere, I. (2014). Stress coping mechanisms and professional 

burnout among Latvian nurses. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 261-267. 

 

*Ding, Y., Yang, Y., Yang, X., Zhang, T., Qiu, X., He, X., . . . Sui, H. (2015). The mediating 

role of coping style in the relationship between psychological capital and burnout among 

chinese nurses. PLoS ONE, 10(4), 14. Retrieved from 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1709216778?accountid=148

27 

 

Ekebergh, M. (2012). Tillämpning av vårdvetenskapliga begrepp i vårdandet. I L. Wiklund 

Gustin & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.487-502). 

Stockholm: Liber. 

  

 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. Stockholm : Liber AB 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & kultur            

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
http://dx.doi.org/10.1111/jonm.12148
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1709216778?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1709216778?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1709216778?accountid=14827


   

19 
 

                                                              

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Gholamzadeh, S., Sharif, F., & Rad, F. D. (2011). Sources of occupational stress and coping 

strategies among nurses who work in Admission and Emergency Departments of Hospitals 

related to Shiraz University of Medical Sciences. Iranian journal of nursing and midwifery 

research, 16(1), 41. 

 

*Gillespie, G. L., & Gates, D. M. (2013). Using proactive coping to manage the stress of 

trauma patient care. Journal of Trauma Nursing, 20(1), 44-50. 

 

*Goh, Y. S., Lee, A., Chan, S. W. C., & Chan, M. F. (2015). Profiling nurses' job satisfaction, 

acculturation, work environment, stress, cultural values and coping abilities: A cluster 

analysis. International journal of nursing practice, 21(4), 443-452. 

 

*Gomes, S. F., Santos, M. M.,  & Carolino, E. T. (2013). Psycho-social risks at work: stress 

and coping strategies in oncology nurses. Revista latino-americana de enfermagem, 21(6), 

1282-1289. 

 

Gurses, A. P., Carayon, P., & Wall, M. (2009). Impact of performance obstacles on intensive 

care nurses' workload, perceived quality and safety of care, and quality of working life. 

Health services research, 44(2p1), 422-443. 

 

Harris, L. J. (2013). Caring and coping: Exploring how nurses manage workplace stress. 

Journal of Hospice & Palliative Nursing, 15(8), 446-454. 

 

Healy, S., & Tyrrell, M. (2011). Stress in emergency departments: experiences of nurses and 

doctors: Sonya Healy and Mark Tyrrell review accounts of acute stress among healthcare 

professionals and show how it can be anticipated, reduced and managed. Emergency nurse, 

19(4), 31-37. 

 

Helsingforsdeklarationen (World medical association declaration of Helsinki.)(2013). Hämtad 

29/3-2017, https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-

dokument/Helsingforsdeklarationen/ 

 

Ivarsson, E.(2014) Besvär av stress ökar i arbetslivet. Hämtad 05-04-2017, från SCB, 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/ 

 

Jonsdottir, I., H. & Folkow, B. (2013) Stressfysiologiska mekanismer i evolutionärt och 

historiska perspektiv. I Arnetz, B. & Ekman, R. (Red.), Stress: Gen, Individ, Samhälle(s.15-

24). Stockholm: Liber    

 

Kane, P. P. (2009). Stress causing psychosomatic illness among nurses. Indian Journal of 

occupational and environmental medicine, 13(1), 28. 

Kirkevold, M. (2008)                  .  almö: Studentlitteratur 

 

*Karkar, A., Dammang, M. L., & Bouhaha, B. M. (2015). Stress and burnout among 

hemodialysis nurses: a single-center, prospective survey study. Saudi Journal of Kidney 

Diseases and Transplantation, 26(1), 12. 

https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/
https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/


   

20 
 

 

*Kato, T. (2014). Coping with interpersonal stress and psychological distress at work: 

comparison of hospital nursing staff and salespeople. Psychology Research and Behavior 

Management, 7, 31-36. 

Kirkevold, M., & Larsson-Wentz, K. (2000). Omvårdnadsteorier: Analys och utvärdering. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kuokkanen, L., Suominen, T., Härkönen, E., Kukkurainen, M. L., & Doran, D. (2009). 

Effects of Organizational Change on Work‐related Empowerment, Employee Satisfaction, 

and Motivation. Nursing administration quarterly, 33(2), 116-124. 

doi: 10.1097/NAQ.0b013e3181a10c86 

 

*Laranjeira, C. A. (2012). The effects of perceived stress and ways of coping in a sample of 

Portuguese health workers. Journal Of Clinical Nursing, 21(11/12), 1755-1762. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03948 

Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer. 

 

*Lu, D. M., Sun, N., Hong, S., Fan, Y. Y., Kong, F. Y., & Li, Q. J. (2015). Occupational 

stress and coping strategies among Emergency Department Nurses of China. Archives of 

psychiatric nursing, 29(4), 208-212 

 

McDonald, G., Jackson, D., Vickers, M. H., & Wilkes, L. (2016). Surviving workplace 

adversity: A qualitative study of nurses and midwives and their strategies to increase personal 

resilience. Journal of Nursing Management, 24(1), 123-131 

                                                             
Manomenidis, G., Panagopoulou, E., & Montgomery, A. (2016). The 'switch on-switch off 

model': Strategies used by nurses to mentally prepare and disengage from work. International 

Journal Of Nursing Practice, 22(4), 356-363. doi:10.1111/ijn.12443 

 

*Mark, G., & Smith, A. P. (2012). Occupational stress, job characteristics, coping, and the 

mental health of nurses. British journal of health psychology, 17(3), 505-521. 

 

Nortvedt, P., & Grimen, H. (2006). Sensibilitet och reflektion. Filosofi och vetenskapsteori för 

vårdprofessioner. Göteborg: Daidalos AB. 

 

Skärsäter, I. (2014). Psykisk ohälsa. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Hälsa och Ohälsa (s. 611-644). Lund: Studentlitteratur 

 

Polit, D., & Beck, C. (2016). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice.  Philadelphia: Wolters Kluwer 

 

Ribeiro, R. M., Pompeo, D. A., Pinto, M. H., & Ribeiro, R. D. C. H. M. (2015). Coping 

strategies of nurses in hospital emergency care services. Acta Paulista de Enfermagem, 28(3), 

216-223. 

 



   

21 
 

Sahraian, A., Davidi, F., Bazrafshan, A., & Javadpour, A. (2013). Occupational stress among 

hospital nurses: Comparison of internal, surgical, and psychiatric wards. International Journal 

of Community Based Nursing and Midwifery, 1(4), 182-190. 

 

Teng, C. I., Shyu, Y. I. L., Chiou, W. K., Fan, H. C., & Lam, S. M. (2010). Interactive effects 

of nurse-experienced time pressure and burnout on patient safety: a cross-sectional survey. 

International Journal of Nursing Studies, 47(11), 1442-1450. 

 

Teo, S. T., Pick, D., Newton, C. J., Yeung, M. E., & Chang, E. (2013). Organisational change 

stressors and nursing job satisfaction: the mediating effect of coping strategies. Journal of 

nursing management, 21(6), 878-887. 

                                                                                                            

Teo, S. T., Yeung, M., & Chang, E. (2012). Administrative stressors and nursing job 

outcomes in Australian public and non-profit health care organisations. Journal Of Clinical 

Nursing, 21(9/10), 1443-1452. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03871.x 

 

Terakado, A., & Matsushima, E. (2015). Work stress among nurses engaged in palliative care 

on general wards. Psycho‐Oncology, 24(1), 63-69. 

 

Ung, E., J. & Lützen, K. (2014) Sjuksköterskeyrket som profession och omvårdnad som 

akademisk ämne. I Ehrenberg, A., Wallin, L. (Red.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och 

utveckling(s.27-46). Lund: Studentlitteratur 

 

Wiklund Gustin, L. (2014) Lidande. I F. Friberg & J. Öhlen (Red.), Omvårdnadens grunder: 

Perspektiv och förhållningssätt (s.269-296). Lund: Studentlitteratur. 

 

Willman, A. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk 

verksamhet (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur 

 

*Wu, H., Ge, C. X., Sun, W., Wang, J. N., & Wang, L. (2011). Depressive symptoms and 

occupational stress among chinese female nurses: The mediating effects of social support and 

rational coping. Research in Nursing & Health, 34(5), 401-407. 

doi:http://dx.doi.org/10.1002/nur.20449   
 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Natur & Kultur, Stockholm. 

 

Zeng, Y. (2009). Review of work‐related stress in mainland Chinese nurses. Nursing & health 

sciences, 11(1), 90-97. 

 

Zhou, H., & Gong, Y. (2015). Relationship between occupational stress and coping strategy 

among operating theatre nurses in China: a questionnaire survey. Journal Of Nursing 

Management, 23(1), 96-106. doi:10.1111/jonm.12094 

 

Öhren, A. (2014). Patientsäkerhet. I Ehrenberg, A., Wallin, L. (Red.). Omvårdnadens 

grunder: Ansvar och utveckling(s.381-408). Lund: Studentlitteratur 

 

 

De referenser som är stjärnmarkerade (*) är artiklar som är med i resultatet. 
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Bilaga 1 Sökord 

 

 

MM = Exact Major Subject Heading 

DH =Exact Minor Subject Heading 

SU = Subject Heading 

MESH = Medical Subject Heading

Databas Datum Begränsingar Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

Cinahl 10/4-2017 

Peer-reviewed, 

2009-2016, 

engelska (MM) Stress, occupational 1569   

      (MM) Coping 94   

      (DH) Questionnaires 44   

      (TX) Nurse 29 7 

Psycinfo 10/4-2017 

Peer-reviewed, 

2009-2016, 

kvantitativa 

studier, 

engelska (SU) Occupational stress 3854   

      (SU) Nurses 486   

      (SU) Coping Behavior 36 3 

Pubmed 10/4-2017 

Full text, 2009 

och framåt 

(MeSH Terms) Adaptation, 

Psychological 32066   

      

(MeSH Terms) 

Nurses/psychology 292   

      

(MeSH Terms) Surveys and 

Questionnaires  82   

      

(MeSH Terms) Stress, 

Psychological/psychology 31 2 



   

 
 

Bilaga 2 Artikelmatris 

De mätinstrument som är stjärnmarkerade mäter hur sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad stress. 

 

Författare (År) Land  Tidsskrift Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ashker, V. E., 

Penprase, B. & 

Salman, A. (2012) 

USA 

Nephrology Nursing 

Journal. Work-Related 

Emotional Stressors and 

Coping Strategies that 

Affect the Well-Being Of 

Nurses Working in 

Hemodialysis Units 

Syftet med var att 

identifiera och beskriva 

arbetsrelaterade och 

känslomässiga stressorer 

som påverkade 

välbefinnandet hos 

sjuksköterskor som arbetar 

i hemodialysenheter samt 

identifierar 

deras hanteringstekniker 

En kvantitativ studie. 19 

allmänsjuksköterskor  

besvarade enkäter. 

Mätinstrument som användes 

var Ways of Coping 

Questionnaire*. Analys var 

Deskriptiv statistik.   

Resultatet var att 

sjuksköterskor använder 

planerad problemlösning, 

självkontroll, positiv 

bedömning och sökande 

 av socialt stöd vid 

hantering av 

arbetsrelaterade stressorer 

 

Medel 

Chang, Y., & Chan, 

H. (2015) Kina 

Journal of Nursing 

Management. Optimism 

and proactive coping in 

relation to burnout 

among nurses 

Syftet med studien var att 

undersöka tre olika 

symtomer för 

utmattningssyndrom och 

se hur optimism och 

proaktiv coping förebygger 

utmattningssyndrom. 

En kvantitativ studie. 314 

informatörer deltog i en 

enkätstudie. De mätinstrument 

som användes var life 

orientation test-revised, 

Maslach burnout inventory 

samt proactive coping scale*. 

Analys var deskriptiv statistik 

och pearson’s r. 

Ju mer sjuksköterskorna 

använde proaktiv coping 

samt optimism i deras 

arbete, desto mindre stress 

hade sjuksköterskorna.  

Medel 

Ding, Y., Yang, Y., 

Yang, X., Zhang, T., 

Qiu, X., He, X., . . . 

Sui, H. (2015) Kina 

PLoS ONE. The 

mediating role of coping 

style in the relationship 

between psychological 

capital and burnout 

among chinese nurses 

Undersöka relationen 

mellan psykologisk capital 

(PsyCap) och 

utmattningssyndrom samt 

effekten av coping.  

En kvantitativ studie. 1867 

sjuksköterskor (371) deltog. 

Mätinstrument var Maslach 

burnout Inventory, 

psychological capital 

questionnaire och Chinese 

Trait Coping Style 

Questionnaire*. Analys var 

linjär regression och Bootstrap 

method.   

Sjuksköterskor som hade 

högre självförtroende 

använde negativ coping 

medan sjuksköterskor som 

var mer optimistiska 

använde positiv coping. 

Medel 

 



   

 
 

 

Gillespie, G. L., & Gates, 

D. M. (2013) USA 

Journal of Trauma Nursing.  

Using proactive coping to 

manage the stress of trauma 

patient care 

Syftet var att ta reda på 

sjuksköterskors 

copingstrategier för att 

förebygga arbetsrelaterad 

stress. 

En kvantitativ studie. 165 

sjuksköterskor deltog(28). 

Mätinstrumenten var 

Trauma Patient Event 

Questionnaire, Impact of 

Events Scale-Revised, 

Proactive Coping 

Inventory*, Cumulative 

Trauma Scale-Short Form 

och ett demografisk 

formulär.  Analysen var 1-

tailed partial correlation.  

De strategier som 

sjuksköterskorna 

använde fokuserade på 

planering och stöd från 

kollegor och vänner.  

Hög 

Goh, Y. S., Lee, A., 

Chan, S. W. C., & Chan, 

M. F. (2015) Singapore 

International journal of 

nursing practice. Profiling 

nurses' job satisfaction, 

acculturation, work 

environment, stress, cultural 

values and coping abilities: A 

cluster analysis 

Syftet var att göra en 

kohort av sjuksköterskor 

och utreda de 

demografiska egenskaper, 

arbetstillfredställelse, 

kulturinlärning, 

arbetsmiljö, 

arbetsrelaterad stress, 

kulturella värderingar 

samt copingstrategi. 

En kvantitativ studie. 914 

sjuksköterskor deltog 

(100). Mätinstrumenten var 

ett socialdemografisk 

formulär, Nu    ’ J b 

Satisfaction Scale, 

Acculturation scale, The 

Practice Enviroment Scale 

of the Nursing Work Index-

Revised, The Expanded 

Nursing Stress Scale, 

Cultural Value Scale samt 

Ways of Coping 

Questionnaire*. Analysen 

var Klusteranalys, χ
2
-test, 

ANOVA samt Bonferroni 

correction. 

De mest använda 

copingstrategierna var 

social support, 

problemlösning och 

positive reappraisal. 

Hög 

Gomes, S. F., Santos, M. 

M.,  & Carolino, E. T. 

(2013) Portugal 

Revista latino-americana de 

enfermagem. Psycho-social 

risks at work: stress and 

coping strategies in oncology 

nurses. 

Syftet var att identifiera 

stressorer och 

copingstrategier hos 

sjuksköterskor i tre 

sjukhus i Portugal.  

En kvantitativ studie. 96 

sjuksköterskor deltog., 12-

item General Health 

Questionnnaire, 

Occupational Stress 

Inventory samt Brief 

COPE*. Analysen var 

deskriptiv statistik.  

De mest använda 

copingstrategierna var 

planering, aktiv coping, 

acceptans och 

självdistraktion.  

Hög 



   

 
 

Karkar, A., Dammang, 

M. L., & Bouhaha, B. M. 

(2015) Saudiarabien 

Saudi Journal of Kidney 

Diseases and Transplantation. 

Stress and burnout among 

hemodialysis nurses: a 

single-center, prospective 

survey study. 

Syftet var att ta reda på 

vad för sorts stress som 

påverkade sjuksköterskor 

och kärtlägga och 

utvärdera copingstrategier. 

En kvantitativ studie. 93 

sjuksköterskor 

deltog(107). 

Mätinstrument var en 

enkät baserad på Burnout 

Questionnaire, Burnout 

Self-Test, Nursingstress-

Questionnaire samt Stress 

Management Relief 

Coping Inventory*. 

Analysen var Deskriptiv 

statistik samt Pearson’s r. 

Det mest använda 

metoderna för att 

minimera arbetsrelaterad 

stress var 

avsläppningsövningar, 

hantera själv problemet 

som orsakade stress samt 

lära sig nya egenskaper 

för att hantera problemet. 

Hög 

Kato, T. (2014) Japan Psychology Research and 

Behavior Management. 

Coping with interpersonal 

stress and psychological 

distress at work: comparison 

of hospital nursing staff and 

salespeople. 

Syftet var att ta reda på 

relationen mellan 

sjuksköterskors 

copingstrategier och 

arbetsrelaterad stress 

orsakad av vårdrelationen 

med patienter. 

En kvantitativ studie. 204 

sjuksköterskor deltog. 

Mätinstrument var 

Interpersonal Stress 

Coping Scale* samt 

General Health 

Questionnaire. Analys var 

Cohen’s d, Cohen’s q samt 

Pearson’s r.  

Den mest använda 

copingstrategi var 

konstruktiv coping, följt 

av omvärdering av 

situationen.  

Hög 

Laranjeira, C. A. (2012) 

Portugal 

Journal Of Clinical Nursing. 

The effects of perceived stress 

and ways of coping in a 

sample of Portuguese health 

workers. 

Syftet var att ta reda på 

relationen arbetsrelaterad 

stress samt 

copingstrategier som 

portugisiska 

sjuksköterskor använder.  

En kvantitativ studie. 102 

sjuksköterskor från 3 

sjukhus deltog. 

Mätinstrument var The 

Perceived Stress Scale 

samt Ways of Coping 

Questionnaire*. Analys 

var Deskriptiv statistik och 

Pearson’s r. 

De mest använda 

copingstrategierna var 

självkontroll, 

problemlösning samt 

stöd från sociala nätverk.  

Hög 

 

 

 

 



   

 
 

 

Lu, D. M., Sun, N., Hong, 

S., Fan, Y. Y., Kong, F. 

Y., & Li, Q. J. (2015) 

Kina 

Archives of psychiatric 

nursing. Occupational 

stress and coping 

strategies among 

Emergency Department 

Nurses of China 

Syftet var att kartlägga 

sambandet mellan 

copingstrategier och 

arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor i Kina. 

En kvantitativ studie. 113 

sjuksköterskor deltog(14). 

Mätinstrumenten var 

Occupational Stress 

Source Questionnaire 

samt Coping Strategies 

Questionnaire*. Analys 

var multipel regression. 

De mest använda 

copingstrategierna var 

olika positiva coping 

metoder så som lösa 

problemet som orsakade 

stress och stöd från 

kollegor och famlij.   

Hög 

Mark, G., & Smith, A. P. 

(2012) Storbritannien 

British journal of health 

psychology. Occupational 

stress, job characteristics, 

coping, and the mental 

health of nurses 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan olika 

job egenskaper och 

coping. 

870 sjuksköterskor deltog 

i studien. Mätinstrument 

var Effort-Reword 

Imbalance Questionnaire, 

Job Content 

Questionnaire, Ways of 

Coping Checklist* samt 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale. Analys 

var deskriptiv statistic och 

mulipel regression. 

Studien visade att 

sjuksköterskor använder 

positiv coping  minskade 

de negativa effekterna av 

arbetsrelaterad stress. 

Medel 

Wu, H., Ge, C. X., Sun, 

W., Wang, J. N., & Wang, 

L. (2011) 

Research in Nursing & 

Health.  Depressive 

symptoms and 

occupational stress 

among chinese female 

nurses: The mediating 

effects of social support 

and rational coping 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

depression och 

arbetsrelaterad stress. 

1986 sjuksköterskor 

deltog(548). 

Mätinstrument var 

Depression Scale samt 

Occupational Stress 

Inventory-revised 

edition*. Analys var 

Structural equation 

modeling(SEM).   

Resultatet säger att stöd 

från kollegor, familj och 

vänner var den mest 

använda coping strategin. 

Medel 



   

 
 

Bilaga 3 Copingformulär 

Ways of Coping 

Questionnaire (WCQ) 

Ett mätinstrument som identifierar hur individer hanterar stressiga 

situationer. WCQ innehåller 66 objekt uppdelat i 6 underkategorier; 

Konfrontation, Distansiering, Självkontroll, Söka stöd från sociala nätverk, 

Acceptera ansvar, Fly från problemet, Planerad problemlösning och 

omvärdering. Varje objekt har en Likert skala från 0, ”använder inte 

copingstrategin”, till 3, ”använder copingstrategin regelbundet”.   

Proactive Coping 

Inventory (PCI) och 

Proactive Coping Scale 

(PCS) 

PCI och PCS är ett instrument vars syfte är att mäta individers målsättning 

och självreglering för att reducera stress. Det innehåller 14 objekt på en 

Likert skala från 1, ”ej sant”, till 4, ”helt sant”.     

Chinese Trait Coping 

Style 

Questionnaire(CTCSQ) 

CTCSQ används för att ta reda på individers copingstrategier. 

Mätinstrumentet är uppdelat i två underkategorier, positiv coping och 

negativ coping, som vardera innehåller 10 objekt på en Likert skala från 1, 

”använder inte copingstrategin”, till 5, ”använder copingstrategin”.   

Brief-COPE Brief-COPE används för att identifiera de copingstrategier som individer 

använder när de konfronterar de stressiga situationer.  Mätinstrumentet är 

en förkortad version av COPE Inventory. Brief-COPE innehåller 14 

dimensioner: Aktiv coping; planera; Se problemet från ett nytt perspektiv; 

acceptera situationen; humör; Stöd i religion; Användning av emotionellt 

stöd; Användning av instrumentellt stöd; självdistraktion; Förnekelse; 

ventilering; Substansanvändning; Beteendeavvikelse och lägga skulden på 

sig själv. 

Varje dimension har två objekt och varje objekt använder Likert skalan från 

1, ” Jag har inte alls gjort det här”, till 4, ”Jag har gjort det här mycket”. 

 

Stress Management 

Relief Coping 

Inventory (SMRCI) 

SMRCI är ett mätinstrument som innehåller nio objekt. Varje objekt är en 

copingstrategi. De nio copingstrategierna är: Avslappningsmetoder, 

Hantera problemet, Lära sig nya kunskaper för att hantera problemet, Prata 

ur sig om sina känslor och besvär, Ser humor i en situation, Distansering, 

hantera negativa känslor, Förnekelse samt Distrahera sig själv.  Varje 

deltagare ringar in den copingstrategi som de känner sig använda mest.     

Interpersonal Stress 

Coping Scale (ISCS) 

ISCS är ett mätinstrument som mäter hur individer hanterar interpersonell 

stress. Mätinstrumentet innehåller tre subskalor; Distansera coping, 

Omvärdera coping och Konstruktiv coping. Varje subskala innehåller 5 

objekt som använder en Likert skala från 0, ”använder inte”, till 3, 

”använder ofta”  

Coping Strategies 

Questionnaire (CSQ) 

CSQ är ett mätinstrument som examinerar de copingmekanismer som 

individer använder för att kunna adapetera sig vid en stressig situation. 

CSQ är uppdelat i två subskalor: Positiv coping och Negativ Coping. Varje 

subskala innehåller 10 objekt med en Likert skala från 0, ”aldrig”, till 3, 

”alltid”.  

Occupational Stress 

Inventory-Revised 

(OSI-R) 

OSI-R används för att mäta arbetsrelaterad stress och hur den hanteras. 

Mätinstrumentet innehåller 7 subskalor, varav två av dem mäter hur 

individer hanterar stress: Social support och Rationell coping. Varje 

subskala innehåller 10 objekt med en Likert skala från 1, ”använder inte” 

till 5, ”använder alltid”.  

Ways of Coping 

Checklist (WCCL) 

WCCL är ett mätinstrument som tar reda på hur individer hanterar stress. 

WCCL innehåller 68 objekt, dock så användes bara 42 objekt (Mark & 

Smith, 2012). Objekten var uppdelade i 5 underkategorier: 

Problemfokuserad coping, Söka efter råd och rekommendationer, 

Självkritik, Önsketänk samt Flykt/Undvikelse. Varje objekt hade en Likert 

skala från 0 till 3.  

 


