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Abstrakt 
 
Bakgrund: Brist på resurser, långa arbetspass samt övertid skapar stressade situationer 

för sjuksköterskan. Arbetsrelaterad stress kan resultera i felaktiga beslut, bristfällig 

koncentration samt risk för patientens säkerhet. Copingstrategier har visats vara 

effektivt för sjuksköterskans stresshantering. Genom det salutogena perspektivet kan vi 

förstå personliga styrkor, generella motståndsresurser (GMR), vilka möjliggör 

framgångsrik hantering av stressorer.  

 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans egna resurser samt copingstrategier för hantering 

av arbetsrelaterad stress inom somatisk sjukvård.  

 
Metod: Vi genomförde en litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar.  

 
Resultat: I resultatet beskrevs tre kategorier: Att skapa kontroll innefattade hur 

sjuksköterskor arbetar med planering, prioritering och problemlösning. Att skapa 

kontroll handlade även om sjuksköterskans hantering av egna känslor, handlingar och 

tankar. Att söka stöd handlade om hur sjuksköterskan sökte stöd från kollegor, vänner 

eller högre makter. Personliga egenskaper hos sjuksköterskan innefattade 

sjuksköterskans egna resurser i form av styrkor och förmågor.  

 
Slutsats: Genom copingstrategier kunde sjuksköterskor påverka GMR positivt och 

styrka känsla av sammanhang (KASAM). De copingstrategier sjuksköterskor använde 

mest var planerad problemlösning, söka stöd från andra och självkontroll. Att styrka 

KASAM genom effektiva copingstrategier kan underlätta sjuksköterskors 

stresshantering och i förlängningen öka förmågan att utföra ett gott arbete med högre 

patientsäkerhet.  

 

Nyckelord 
Arbetsrelaterad stress, copingstrategier, individuella styrkor, sjuksköterska 
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1 Inledning 

När vi sjuksköterskestudenter ska gå från studier till profession står vi inför stora 

utmaningar. Vi ska förvalta de kunskaper vi har fått genom utbildningen och hitta vår 

nya roll som sjuksköterskor. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat 

sjuksköterskor vilka har uttryckt stress i arbetet, där den första tiden i yrket varit 

särskilt stressande. De har beskrivit en känsla av otillräcklighet, rädsla för att göra fel 

och inte kunna garantera patientsäkerheten. Innan vi kommer ut i yrkeslivet vill vi 

vara förberedda på den stress vi kan ställas inför och ha verktyg för att hantera den.  

 

2 Definitioner 

Nedan definieras centrala begrepp ur litteraturstudien.  

 

Stress beskrivs av Svensk ordbok (2009) som en fysisk och psykisk påfrestning ofta 

relaterat till tidsbrist och högt tempo i arbetet. I stycket innebörd av begreppet stress 

finns fördjupning av begreppet samt en beskrivning av negativ och positiv stress. I 

resterande delar av litteraturstudien syftar vi på negativ stress när begreppet stress 

används.  

 

Resurs beskrivs av Svensk ordbok (2009) som något som finns att tillgå och är 

synonymt med tillgång och hjälpmedel. I teorin om det salutogena perspektivet 

beskrivs generella motståndsresurser (GMR) vilka är särskilda styrkor en individ 

behöver för att hantera stressorer (Antonovsky, 1992). I litteraturstudiens 

sammanhang, gällande begreppet resurser, innefattar vi inte bara en individs egna 

resurser i form av styrkor, personliga egenskaper och förmågor utan även resurser i 

form av tidstillgång och sociala kontakter.  

 

Begreppet coping innebär ständigt varierande kognitiva samt beteendemässiga 

ansträngningar för att hantera inre samt yttre krav (Lazarus & Folkman, 1984). 

Strategi beskrivs av Svensk ordbok (2009) som en långsiktig, övergripande plan. Med 

copingstrategier syftar vi på metoder sjuksköterskor kan använda sig av för att hantera 

stress.  

 

3 Bakgrund 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2017) är bristen på sjuksköterskor stor och behovet av 

sjuksköterskor väntas öka ännu mer. En anledning är att befolkningen ökar och i takt 

med det även den åldrande befolkningen (Statistiska Centralbyrån, 2017). I en rapport 
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från Socialstyrelsen (2019) framkommer det att förändrad levnadsvanor och nya 

behandlingsmetoder har resulterat i att allt fler av den åldrade befolkningen överlever 

längre. Andelen multisjuka äldre, med flera långvariga sjukdomar parallellt, ökar och 

därmed behovet av vård. En hög personalomsättning med bristande bemanning och 

kompetens kan leda till färre vårdplatser där patientsäkerheten kan påverkas 

(Socialstyrelsen, 2019). I Sverige finns cirka 111 000 legitimerade sjuksköterskor i 

arbetsför ålder där 1 av 10 har valt att arbeta i annan profession. Psykisk påfrestning, i 

form av stress, samt hög arbetsbelastning i förhållande till förfogad arbetstid var 

orsaker till att sjuksköterskor lämnade yrket (Statistiska Centralbyrån, 2017). Kane 

(2009) menar att sjuksköterskan har en betydande roll inom varje vårdenhet. Brist på 

resurser, långa arbetsdagar samt övertid inom vården skapar en pressad situation för 

sjuksköterskor vilket kan leda till negativ stress. Följderna av negativ stress kan 

resultera i felaktiga beslut, bristfällig koncentration och risk för vårdskada (Kane, 

2009). Enligt Gustavsson, Hultell och Rudman (2013) kräver sjuksköterskeyrket ett 

samspel i relationer med andra människor. Stressreaktioner kan leda till känslomässig 

avstängdhet varpå samspelet med patienter, anhöriga samt kollegor kan påverkas 

negativt (Gustavsson et al., 2013). Det är viktigt för sjuksköterskor att för sig själva 

klargöra faktorer för arbetsrelaterad stress samt utveckla copingstrategier för att kunna 

hantera ett ofta stressigt arbete (Wu, Porretta Fox, Stokes & Adam, 2011). Ko och 

Kiser-Larson (2016) menar att sjuksköterskor måste ta hand om sig själva för att 

upprätthålla en god hälsa samt att minska eller förhindra skadlig stress på arbetet. 

Sjuksköterskor behöver hitta effektiva copingstrategier. Genom olika copingstrategier 

kan det bli möjligt för sjuksköterskor att kontrollera stress, förbättra livskvalitet vilket 

i sin tur sannolikt kommer påverka kvaliteten på patientvården samt minska 

omsättningen av vårdpersonal (Ko & Kiser-Larson, 2016). 

 

3.1 Innebörd av begreppet stress 

Begreppet stress saknar en generell accepterad definition vilket resulterar i många ofta 

motstridiga betydelser (Åhlin, 2019). Stress kan delas in i inre samt yttre stress. Yttre 

stress är relaterat till organisation, exempelvis stor arbetsbörda medan inre stress 

baseras på individuella faktorer, vilket kan relateras till den egna kompetensen 

(Owens, 2018). Stress kan betraktas vara ett stimuli men kan även hänvisa till 

reaktionen av stimuli (Åhlin, 2019). Lazarus och Folkman (1984) menar att stress 

uppstår när individen upplever att de egna resurserna underskrider förmågan att 

hantera situationen. Stress har ett förhållande mellan vad individen utsätts för samt de 
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egna resurser individen har för att hantera situationen. Stimuli är händelsen personen 

utsätts för och responsen beskriver hur personen svarar på stimuli. För att avgöra om 

situationen är stressfull bör man se till helheten, vilket stimuli stressen utlöstes av samt 

responsen av stimuli. När individen upplever att de egna resurserna inte räcker till kan 

situationen utgöra ett hot mot individens välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

I en stressad situation sätts det sympatiska nervsystemet igång, där syftet är att 

mobilisera alla krafter maximalt under en kort tid för att avvärja hotet vi upplever 

(Socialstyrelsen, 2003). Aktivering av det sympatiska nervsystemet sker vid snabba 

stressreaktioner (Jeding & Theorell, 1999). Socialstyrelsen (2003) beskriver att om 

individen inte lyckas avvärja hotet kvarstår stressreaktionen och blir skadlig. 

Kvarstående stressreaktion kan resultera i stressjukdomar, exempelvis 

utmattningssyndrom. Ett annat sätt kroppen kan reagera på är när hotet upplevs vara 

övermäktigt varpå det parasympatiska nervsystemet istället aktiveras. Den 

parasympatiska reaktionen är ett slags bromssystem och fungerar genom att kroppen 

sparar på sina krafter. Den parasympatiska reaktionen uppstår oftare vid långvarig 

stress och kan leda till känslomässig instabilitet, trötthet, yrsel och muskelsvaghet 

(Socialstyrelsen, 2003). Jeding & Theorell (1999) menar att den akuta stressreaktionen 

kan aktivera långsamma stressreaktioner genom hormonell påverkan och kan kvarstå i 

upp till åtta veckor. Hjärnan blir under den långsamma stressreaktionen känsligare för 

stimulering och kan ge upplevelser som ångest, sömnsvårighet och darrningar (Jeding 

& Theorell, 1999).  

 

Upplevelsen av stress, menar Bunkholdt (2002), beror på individens kognitiva 

tankemönster samt de förmågor personen besitter för att hantera olika stressiga 

situationer. Stress kan ha både positiv och negativ effekt där den positiva stressen kan 

ge känslor av förväntan, spänning samt glädje (Bunkholdt, 2002). En kort period av 

stress kan vara positiv med höjd prestationsförmåga samt förbättrat minne (Ringsberg, 

2014). Bunkholdt (2002) menar att den negativa stressen kan ge känslor av ångest, 

rädsla, vrede och hopplöshet. Risken vid negativ stress är att koncentrationsförmågan 

och det logiska tänkandet reduceras då känslor av rädsla, vrede och ångest kan 

förminska förmågan att hantera information. Ångest kan vidare ge upphov till negativa 

tankebanor om att misslyckas vilket kan resultera i missförstånd och feltolkningar. 

Istället för att kunna hitta lösningar i en stressfull situation blir tanken blockerad 

(Bunkholdt, 2002).  
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3.2 Arbetsrelaterad stress 

Hög arbetsbelastning och brister i socialt samspel är de främsta orsakerna till 

arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsrelaterad stress uppstår, enligt 

WHO (2007), när kraven på arbetet övergår de förutsättningar vi har för att genomföra 

arbetet. Otillräckliga förutsättningar för arbetet kan handla om den enskilde individens 

brist på kunskap inom området, oförmåga samt svårigheter att hantera stress (WHO, 

2007). Arbetsuppgifter bör vara i balans med mängd arbetstagare samt tillgänglig 

kompetens, om inte kan kraven bli orimliga (Theorell, 2003). Jeding och Theorell 

(1999) beskriver att grad av krav relaterat till grad av kontroll i arbetet påverkar 

individens stressnivå. En högre grad av kontroll i arbetet, även vid höga arbetskrav, 

ger bättre förutsättningar för minskad stress. En låg grad av kontroll i arbetet däremot, 

ger sämre förutsättningar för individens upplevelse av stress även vid låga arbetskrav. 

Förutom relationen mellan krav och kontroll i arbetet spelar också socialt stöd en 

betydande roll. Ett bra socialt stöd, från chefer eller medarbetare, påverkar individen 

positivt oavsett nivå av krav och kontroll (Jeding & Theorell, 1999). 

  

3.2.1 Följder av arbetsrelaterad stress för sjuksköterskan 
Kronisk stress och dagliga stressorer hos sjuksköterskor har visat samband med 

kliniska misstag, bristande vårdkvalitet och patientsäkerhet (Kane, 2009; Louch, 

O’hara, Gardner & Connor, 2017). Louch et al. (2017) visar på att dagliga stressorer 

och kronisk stress påverkar sjuksköterskors upplevelse av att kunna arbeta 

patientsäkert. Upplevd stress kan orsaka sämre kognitiv förmåga samt lägre 

effektivitet hos sjuksköterskor och därmed påverka patientsäkerheten (Louch et al., 

2017). Kliniska misstag gjorda av sjuksköterskor, exempelvis feldosering av 

läkemedel, kan förutom risk för vårdskada hos patienten ge upphov till negativa 

känslor hos sjuksköterskan (Hammoudi, Ismaile & Abu Yahya, 2018). Bidragande 

orsaker till kliniska misstag har beskrivits av sjuksköterskor vara utmattning, tidspress, 

att behöva skynda sig i arbetet och att vara involverad i stressande akuta situationer 

(Treiber & Jones, 2018). Dalberg och Segesten (2010) skriver att flertalet 

sjuksköterskor har upplevt en stressreaktion under sitt yrkesliv. Det är viktigt att 

bearbeta känslor och upplevelser som kan uppstå i krävande situationer. Att inte 

bearbeta känslor vid stressiga händelser kan leda till undvikande av snarlika 

situationer (Dahlberg & Segesten, 2010). En överbelastning i arbetet under längre tid 
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ökar risk för psykisk ohälsa samt utmattning (Arbetsmiljöverket, 2019). 

 

3.3 Sjuksköterskans profession  

Professionen sjuksköterska har genomgått stora förändringar genom tiderna, från att 

ha varit en syssla utförd i hemmet till ett yrke med krav på legitimation (Bentling, 

2013). Idag innebär professionen legitimerad sjuksköterska krav på att behärska 

flertalet kompetenser. Sex kärnkompetenser för sjuksköterskan finns beskrivna av 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). De sex kärnkompetenserna är personcentrerad 

vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, informatik samt säker vård. Personcentrerad vård innebär att 

sjuksköterskan ska se patienten och dess närstående som unika individer. Samverkan i 

team handlar om att sjuksköterskan samordnar och tar tillvara på de kompetenser 

vårdteamet har. Sjuksköterskan behöver hålla sig uppdaterad inom professionen 

genom evidensbaserad vård, det vill säga kunskap byggd på beprövad erfarenhet samt 

vetenskap. Att arbeta med förbättringskunskap innebär en strävan efter utveckling av 

en god kvalitet i vården vilket kan innefatta förbättring av rutiner, metoder, arbetssätt 

och en säkrare vårdmiljö. Informatik innebär att föra en fullständig dokumentation 

genom vårdprocessen, att väsentlig information överförs till berörda instanser samt att 

informationen når patienten på ett för individen begripligt sätt. Sjuksköterskan ska 

vidare främja en säker vård genom att exempelvis arbeta efter standardiserade 

metoder, korrekt läkemedelshantering och att kunna identifiera risk för vårdskada 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor har en skyldighet att alltid tänka 

samt agera patientsäkert för att undvika patientskada (Öhrn, 2014). Sjuksköterskor 

arbetar under patientsäkerhetslagen (2010:659). Patientsäkerhetslagen innehåller 

förordningar för att skydda patienten mot vårdskada. Begreppet vårdskada innebär en 

fysisk eller psykisk skada vilket vården hade kunnat undvika (Socialstyrelsen, 2017). 

Ödegård (2013) menar att förutsättningar för att arbeta patientsäkert behöver 

framhållas inom hälso- och sjukvård. Förändringar inom vården där mer avancerad 

teknik samt omorganiseringar i samband med en allt mer snäv ekonomi medför stora 

utmaningar (Ödegård, 2013). För att minska stress hos sjuksköterskor har olika 

copingstrategier visats vara effektivt (Hasan, Elsayed & Tumah, 2018).   

 

3.4 Innebörd av begreppet coping 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att coping är en process om hur individen 

agerar och tänker i ett specifikt sammanhang. Coping handlar även om tankemässiga 
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förändringar inom individen under förloppet av en situation. En definition av 

begreppet coping är ständigt varierande kognitiva samt beteendemässiga 

ansträngningar för att hantera inre samt yttre krav. Coping innebär flexibla och 

realistiska tankar varpå problem lättare kan lösas och därmed minska stress (Lazarus 

& Folkman, 1984). Vid höga nivåer av stress tenderar vi att först hantera problemet 

känslomässigt, när stressnivån dämpats kan fokus läggas på problemlösning 

(Bunkholdt, 2002). Lazarus och Folkman (1984) menar att hur en person använder 

coping beror starkt på de tillgängliga resurser individen har samt vilka begränsningar 

som hindrar användningen av resurser i stressiga situationer. Nivå av hälsa, energi 

samt existentiell övertygelse är egna resurser med betydelse för individens coping. 

Problemlösningsförmåga, social kompetens samt stöd utifrån är ytterligare faktorer för 

coping. Att en person har resursförmågor innebär att hen har många resurser med 

förmåga att använda resurserna på ett smart sätt för att hantera krav (Lazarus & 

Folkman, 1984).  

 

4 Teoretisk referensram  

I litteraturstudien har vi använt oss av Antonovskys teori det salutogena perspektivet. 

Rörelsen mot hälsa, som Antonovsky beskriver, är i linje med vårdvetenskapen. 

Begreppen generella motståndsresurser (GMR) och känsla av sammanhang (KASAM) 

ingår och diskuteras i den vårdvetenskapliga litteraturen. Då GMR beskriver de 

egenskaper och styrkor en individ behöver för att klara av stressorer anser vi att 

begreppet är relevant i sammanhanget sjuksköterskans stresshantering. Vad GMR i sin 

tur främjar förklaras med begreppet KASAM, vilket därför blir viktigt att innefatta i 

litteraturstudien.  

 

4.1 Det salutogena perspektivet 

Antonovsky (1992) beskriver att det salutogena perspektivet representerar rörelsen 

mot hälsa och innefattar alla människor. Tanken är att vi ska föreställa oss att alla 

människor befinner sig på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Genom det 

salutogena perspektivet möter vi individen där hen befinner sig. Istället för att titta på 

riskfaktorer ligger fokus på friskfaktorer. Teorin om det salutogena perspektivet, 

menar Antonovsky, är inte en teori om styrkor och svagheter i förebyggande, kurativt 

eller rehabiliterande syfte. Det salutogena perspektivet är en teori om hälsa hos det 

komplexa systemet, människan (Antonovsky, 1992). Antonovsky (1992) identifierade 

att det fanns personer vilka trots stora motgångar i livet ändå rörde sig mot hälsa. 
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Vidare menar Antonovsky (1991) att det hos vissa personer fanns särskilda styrkor, så 

kallade generella motståndsresurser (GMR). Begreppet GMR förklarar rörelsen mot 

polen hälsa. Motsatsen till GMR kallas generella motståndsbrister (GMB) och 

förklarar istället rörelsen mot den andra polen ohälsa. GMR beskriver egenskaper 

vilka möjliggör framgångsrik hantering av de stressorer människor utsätts för. 

Egenskaperna inom GMR främjar livserfarenheter i livet vilka stödjer individen att se 

världen som meningsfull på ett kognitivt, instrumentellt och emotionellt plan 

(Antonovsky, 1992). Det gemensamma för egenskaperna inom GMR förklaras med 

begreppet känsla av sammanhang (KASAM). GMR kopplas till hög KASAM medan 

GMB kopplas till låg KASAM. KASAM innefattar de tre begreppen begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet handlar om till vilken grad personen 

kan uppfatta yttre samt inre stimuli som begripliga, förutsägbara samt strukturerade. 

En person med hög begriplighet har bättre förmåga att förstå verkligheten. 

Hanterbarhet innebär huruvida personen har de resurser för att hantera det situationen 

kräver. Resurser är inte endast de personen själv besitter utan kan även handla om 

resurser från sin omgivning exempelvis närstående, kollegor eller gud. En person med 

hög känsla av hanterbarhet känner att hen kan påverka förloppet av situationen. 

Meningsfullhet handlar om att personen känner mening med livet där personen 

åtminstone har någon situation eller händelse i vardagen värt att engagera sig i samt att 

lägga energi på. En person med hög känsla av meningsfullhet ser utmaningar i svåra 

situationer istället för hinder. Antonovsky (1991) menade att det viktiga inte är att se 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet enskilt utan det viktiga är sambandet 

mellan dessa. KASAM uppnås genom ett samspel mellan begriplighet, hanterbarhet 

samt meningsfullhet. KASAM innebär förmåga att kontrollera sitt liv samt bibehålla 

god hälsa. Vidare menade Antonovsky (1992) att KASAM hos en individ inte är helt 

statisk eller oföränderlig, trots att KASAM till stor del formas av individens 

livserfarenheter och omständigheter. Organisationer, exempelvis arbetsplatser, kan 

modifieras och på så sätt styrka individers KASAM. Likaså kan individen själv, inom 

vissa gränser, påverka sin KASAM (Antonovsky, 1992). Stressorer kan bekämpas 

genom att individen förlamas, flyr från dem, kvarstannar i spänningen eller arbetar 

fram ett effektivt skydd. En person med hög KASAM kan i situationen avgöra vilken 

strategi som är bäst lämpad för tillfället. Individer med hög KASAM har förmåga att 

omvandla oreda till ordning samt förvirring till klarhet. Personer med låg KASAM 

och en övertygelse om att kaos är ofrånkomligt ger tidigt upp i försök att hantera svåra 

situationer (Antonovsky, 1991).  
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5 Problemformulering  

Behovet av sjuksköterskor väntas öka till följd av en större befolkningsmängd där allt 

fler når en hög ålder. I takt med att befolkningen lever längre ökar multisjukligheten 

och behovet av vård. Bristen på sjuksköterskor är stor samtidigt som forskning visar 

att sjuksköterskor lämnar yrket. Orsaker till att sjuksköterskor lämnar yrket är hög 

arbetsbelastning gentemot förfogad arbetstid samt psykisk påfrestning i form av stress. 

Stress upplevs när individens egna resurser underskrider förmågan att hantera 

situationen. En hög arbetsbelastning och en ständig känsla av tidsbrist kan upplevas 

stressande och överväldigande. Negativ stress kan leda till att koncentrationsförmåga, 

logiskt tänkande och förmåga att hantera information reduceras. I en stressfull 

situation kan tanken bli blockerad istället för att individen hittar lösningar. En 

upplevelse av inre och yttre stress kan leda till att sjuksköterskan påverkas negativt 

med ökad risk för kliniska misstag samt en försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskan 

behöver egna resurser samt copingstrategier för att hantera stress och därmed vara i 

stånd till att utföra en säker patientvård. 

 

6 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskan egna resurser samt copingstrategier för hantering av 

arbetsrelaterad stress inom somatisk sjukvård. 

 

7 Metod 

Vi har genomfört en icke systematisk litteraturstudie med induktiv ansats enligt 

Kristensson (2014) för att på ett strukturerat sätt kunna sammanställa vetenskaplig 

forskning utifrån undersökningsfrågan. En litteratursökning genomfördes, relevanta 

artiklar valdes ut och granskades. Därefter analyserades och sammanställdes resultatet 

från samtliga artiklar för att kunna svara på syftet.  

 

7.1 Datainsamling 

Artikelsökningen utfördes i databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO. 

Kristensson (2014) beskriver att CINAHL fokuserar på vårdvetenskapliga områden, 

PubMed på medicinsk vetenskap samt att PsycINFO fokuserar på beteendevetenskap 

och psykologi. Testsökning genomfördes på valda databaser för att säkerställa att 

tillräckligt med underlag fanns tillgängligt för litteraturstudien. Testsökningen visade 
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att tillräcklig forskning fanns för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. Genom 

testsökningen utarbetade vi nyckelord kopplat till syftet varpå ett adekvat sökresultat 

genererades. En strukturerad sökning utifrån nyckelbegrepp och synonymer gör det 

lättare att hitta rätt och sortera i litteraturen (Kristensson, 2014). Indexord vid 

sökningen var nurses, coping samt occupational stress. Indexord kombinerades med 

de olika Booleska sökoperatorerna AND och OR tillsammans med relevanta 

fritextord. Kristensson (2014) menar att AND används då man vill kombinera olika 

sökningar med varandra, OR används för att sökningen ska få ett bredare resultat då 

närliggande begrepp kan innefattas.  

 

7.1.1 CINAHL 
Sökningen i CINAHL genomfördes 2019-11-06 (se bilaga I). Vi startade sökningen 

med att hitta relevanta indexord för databasen. Indexordet var stress, occupational. I 

första blocksökningen kombinerades indexord stress, occupational med fritextorden 

job stress, work related stress samt job related stress. I andra blocksökningen 

kombinerades fritextorden coping, coping strategies, coping skills, coping, cope samt 

individual strengths. I blocksökningarna kombinerades fritextorden med Booleska 

sökoperanden OR. De två första blocksökningar valdes att sökas med MM exact major 

subject heading, vilket innebär att något av sökorden skulle innefattas i artiklarnas 

huvudämne. En tredje blocksökning utfördes där fritextord tillsammans med 

trunkering användes, nurs*. Trunkering används för att kunna få andra variationer på 

ordet, där början av ordet är detsamma medan slutet på ordet kan variera (Backman, 

2008). De tre blocksökningarna kombinerades med Booleska sökoperanden AND. 

Slutligen gjordes en avgränsning till årtalen 2009–2019. 

 

7.1.2 PubMed 
Sökningen i PubMed utfördes 2019-10-30 (se bilaga II). Vi inledde med att hitta 

relevanta indexord för sökningen och fann två så kallade Mesh termer occupational 

stress samt Nurses. Indexorden kombinerades med Booleska sökoperanden OR 

tillsammans med fritextord för att få en bredare sökning. Fritextord till Mesh termen 

occupational stress var job related stress samt work related stress. I andra 

blocksökningen ingick Mesh termen Nurses. I tredje blocksökningen användes 

fritextorden coping strategies, stress coping, coping samt individual strengths. Tredje 

blocksökningen söktes med MeSH Major Topic för att något av sökorden skulle 

innefattas i artiklarnas huvudämne. De tre blocksökningarna kombinerades med 
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Booleska sökoperanden AND. Slutligen gjordes en avgränsning till årtalen 2009–

2019. 

 

7.1.3 PsycINFO 
Sökningen i PsycINFO utfördes 2019-10-30 (se bilaga III). Vi inledde sökningen med 

att hitta indexord, så kallade thesaurus, där stress framkom. Till indexordet 

kombinerades fritextord med Booleska sökoperanden OR, work related stress, 

Occupational stress samt Job related stress. Andra blocksöket genomfördes med 

fritextord, coping behavior, coping strategies, cope samt individual strengths, där 

något av sökorden skulle innefattas i artiklarnas huvudämne, därav söktes det andra 

blocket på subject heading. Sista blocket söktes på fritextordet, nurse. De tre 

blocksökningar kombinerades med Booleska sökoperanden AND. Slutligen gjordes en 

avgränsning till årtalen 2009–2019. 

 

7.1.4 Inklusions- och exklusionskriterier 
Deltagarna i studierna, som de valda artiklarna byggde på, skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor inom somatisk sjukvård. Både kvinnor och män inkluderades i 

litteraturstudiens artiklar. Alla länder inkluderades. Sjuksköterskor inom primärvården 

samt inom psykiatrisk vård exkluderades.  
 

7.2 Urval 

Litteraturstudien består av både kvalitativa samt kvantitativa artiklar på grund av 

risken att annars gå miste om relevant litteratur. En artikelsökning kan resultera i 

hundratals träffar varpå en gallring av abstrakten är ett måste (Kristensson, 2014). 

Kristensson (2014) menar att alla abstrakt i sökningen ska skrivas ut och läsas av 

författarna var för sig. Artikelsökningen för vår litteraturstudie resulterade i 642 

artiklar varpå vi i första steget valde att gallra dessa utifrån titlar. Perspektivet i 

artiklarna skulle utgå från hur sjuksköterskan hanterar stress genom egna resurser samt 

olika copingstrategier. De artiklar vi ansåg var relevanta för litteraturstudiens syfte 

gick vidare till steg två där artiklarnas abstrakt lästes. Abstrakt lästes och de artiklar 

som kunde svara på litteraturstudiens syfte togs med till steg tre. 57 artiklar gick 

vidare till steg tre där artiklarna lästes i sin helhet. Av 57 artiklar valde vi bort 45 

artiklar då de inte ansågs relevanta för litteraturstudien. Artiklar där kontext, 

perspektiv eller fokus inte stämde överens med litteraturstudiens syfte exkluderades. 

De kvarstående 12 artiklarna kontrollerades vara ”Peer reviewed” vid genomläsning 
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av artiklarna eller via Ulrichs web. Därefter gick artiklarna vidare till steg fyra, 

kvalitetsgranskning.  

 

7.2.1 Kvalitetsgranskning 
Enligt Kristensson (2014) bör speciella granskningsmallar användas för att kunna 

genomföra en god systematisk granskning. Genom att granska artiklarna kan 

författarna bedöma artiklarnas trovärdighet samt validitet och avgöra om kvaliteten på 

artiklarna är acceptabla för litteraturstudien. De artiklar författarna anser håller en god 

kvalitet inkluderas i litteraturstudiens resultat medan de artiklar som icke bedöms vara 

av god kvalitet exkluderas (Kristensson, 2014). Vid kvalitetsgranskningen utgick vi 

från Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativ samt kvantitativ 

design (se bilaga V & VI). Artikeln med mixed-method granskades med både 

kvalitativ samt kvantitativ granskningsmall. Granskningsmallarna bestod av olika 

frågor med svarsalternativ vilka vi utgick ifrån för att granska artiklarnas kvalitet. 

Svarsalternativen är graderade med poäng 0–3. I mallen av Carlsson och Eiman 

(2003) finns en fråga om antal patienter med lungcancerdiagnos. Frågan gällande 

”patienter med lungcancerdiagnos” har vi bytt ut till ”antal sjuksköterskor” för att 

bättre passa syftet till vår litteraturstudie. Efter granskningen av artikeln räknades 

poängen samman där den totala summan omvandlades till procent. För att en artikel 

ska bedömas med hög kvalitet, grad I, krävs minst 80%. Artikel med medelkvalitet, 

grad II, kräver minst 70%. Grad III med 60% resulterade i en låg kvalitet på artikeln 

(Carlsson & Eiman, 2003). Vi granskade artiklarna var för sig och jämförde sedan 

resultatet. En gemensam diskussion av granskningsresultatet resulterade i 

litteraturstudiens valda artiklar (Se bilaga IV). Tillvägagångssätt med både enskild och 

gemensam granskning är en metod Kristensson (2014) föreslår. Utav de 12 artiklar 

vilka genomgick kvalitetsgranskning exkluderades tre artiklar då de endast nådde upp 

till grad III och på så vis höll en låg kvalitet. Vi har valt att i litteraturstudien inkludera 

artiklar med grad I samt II för att få tillräckligt god kvalitet på resultatet.  

 

7.3 Dataanalys 

Innehållet i artiklarna analyserades genom en integrerad analys. En integrerad analys 

är ett bra sätt att sammanställa resultat från olika artiklar, för att på ett överskådligt sätt 

kunna ställa artiklarna i relation till varandra (Kristensson, 2014). I analysprocessen 

läste vi de utvalda artiklarna vilka skulle utgöra resultatet i litteraturstudien. Under 

genomläsningen av artiklarnas resultat identifierades likheter och skillnader. I de 
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kvalitativa artiklarna togs meningsenheter ut från forskarnas resultat gällande 

sjuksköterskors upplevelser och hantering av stress. I de kvantitativa artiklarna utgick 

vi från artiklarnas tabeller samt läste forskarnas resultat för att få en djupare förståelse. 

Därefter tog vi ut meningsenheter även ur de kvantitativa artiklarnas resultat. 

Analysen genomfördes först enskilt av oss författare, därefter sammanställdes en 

gemensam analys, så kallad triangulering. Triangulering styrker studiens trovärdighet 

och minskar risk för att resultatet påverkas av en enskild individs förförståelse 

(Kristensson, 2014). Meningsenheter från artiklarna kopplat till litteraturstudiens syfte 

valdes ut. Under den integrerade analysprocessen valde vi att lägga till ett steg från 

Kristenssons (2014) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys där meningsenheter 

kondenseras. Kondensering innebär att meningsenheter kortas ned. Ur de 

kondenserade meningsenheterna identifierades litteraturstudiens kategorier. Vi delade 

sedan in underkategorier under de olika kategorierna. Nedan visas exempel ur 

analysprocessen. 

 

 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategori Kategori 

…”getting priorities in order, 
anticipating lack of equipment, 
considering safety measures, anticipating 
patients’ needs, and being prepared for 
possible crises”  

Att förutse, prioritera och 

planera för att hantera 

arbetet väl 

Kontroll över 

situationen 

Att skapa 

kontroll 

”Talking with colleagues plays an 

important role because during these 

conversations, nurses talk about their 

work problems and find solutions”.   

Att prata med kollegor 

fyller en viktig funktion 

där problem kan lösas 

Stöd från andra Att söka stöd 

”People who see the bright side of life 

(humor) and have good relationships 

(because of their kind- ness) might show 

a lesser tendency to escape, withdraw 

from social contacts, ruminate, and give 

up”.   

Personer med humor som 

är positiva och har goda 

relationer på grund av sin 

vänlighet har mindre 

tendens att fly eller ge upp  

Personliga 

egenskaper och 

styrkor 

Personliga 

egenskaper hos 

sjuksköterskan 

 

 

7.4 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Kristensson (2014) ska en litteraturstudie kritiskt granska den etiska aspekten i 

de valda studierna. Kjellström (2017) menar att det valda ämnet i en litteraturstudie 

bör vara av betydelse för professionen, individen och/eller samhället. Litteraturstudier 

innebär även andra etiska aspekter, exempelvis språkliga begränsningar därav 

feltolkningar samt att inte undanhålla eller utelämna information av vikt (Kjellström, 

Tabell I. Exempel ur analysprocessen 
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2017). Vi anser att litteraturstudiens valda ämne har betydelse för sjuksköterskans 

profession. Stresshantering har stor betydelse för sjuksköterskans välmående och i 

förlängningen patientens rätt till god och säker vård. Under studiens gång har vi haft 

de ovan nämnda aspekterna i beaktan. Vi har endast inkluderat artiklar om de har 

genomgått granskning av etisk nämnd. 

 

8 Resultat 

Resultatet i den här litteraturstudien har tagits fram utifrån syftet; att beskriva 

sjuksköterskans egna resurser samt copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad 

stress inom somatisk sjukvård. Analysen av de nio valda artiklarna resulterade i tre 

kategorier. Kategorierna var att skapa kontroll, att söka stöd samt personliga 

egenskaper hos sjuksköterskan. Att skapa kontroll handlade om hur sjuksköterskor 

hanterar situationen genom planering, prioritering och problemlösning. Att skapa 

kontroll handlade även om självkontroll, hur sjuksköterskor hanterar sina egna 

känslor, tankar och handlingar. Att söka stöd innebar att ta hjälp av andra för att 

samarbeta, utbyta kunskaper, få socialt och emotionellt stöd. Att söka stöd kunde 

också innebära att sjuksköterskan vände sig till högre makter för andligt stöd. 

Personliga egenskaper hos sjuksköterskan handlade om personliga styrkor och 

förmågor med betydelse för hantering av stress. Nedan visas en tabell över 

litteraturstudiens kategorier med tillhörande underkategorier. 

 

Kategorier Underkategorier 

Att skapa kontroll -Kontroll över situationen 

-Självkontroll 

Att söka stöd -Stöd från andra  

-Stöd från högre makter 

Personliga egenskaper hos 

sjuksköterskan 

-Personliga egenskaper och styrkor 

-Betydelsen av personliga egenskaper och styrkor 

 

 

Tabell II. Översikt av kategorier samt underkategorier 
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8.1 Att skapa kontroll 

Att kontrollera situationen innefattar underkategorierna: Kontroll över situationen 

samt självkontroll  

 

8.1.1 Kontroll över situationen 
Att arbeta efter en noggrann steg-för-steg-planering, det vill säga planerad 

problemlösning, var en vanligt förekommande strategi för stresshantering (Isa et al., 

2019; Laranjeira, 2011). Planerad problemlösning beskrevs innebära en analyserande 

och problemfokuserande ansträngning i syfte att förändra en situation, lösa problem 

eller planera för att hålla situationen under kontroll. Resultat visade på en stark negativ 

koppling till upplevd stress vid användandet av planerad problemlösning (Laranjeira, 

2011). Att hantera arbetet handlade om att ligga steget före genom att förutspå 

händelser och kommande uppgifter i arbetet samt genom prioritering och 

tidsdisponering (Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011). Ett arbetssätt med 

förebyggande funktioner hade påverkan för sjuksköterskors upplevelse av stress. En 

ökad känsla av kontroll förhindrade att inre stress byggdes upp (Eslami Akbar, Elahi, 

Mohammadi & Khoshknab, 2016). I förebyggande arbete använde sig sjuksköterskor 

av flertalet copingstrategier. Copingstrategier kunde vara att förutse patientens behov, 

kontrollera parametrar och vara beredd på plötsliga hälsoförändringar (Jannati et al., 

2011; Eslami Akbar et al., 2016). Att utföra uppgifter väl och i rätt tid, att 

sjuksköterskan var väl inläst på patientens journal samt att hänsyn togs gällande 

säkerhet var copingstrategier sjuksköterskor använde sig av för att hantera situationen 

(Jannati et al., 2011). Säkerheten kunde ökas genom att förhindra och förutse 

situationer där stress kunde uppstå samt genom att vara noggrann och koncentrerad i 

arbetet (Eslami Akbar et al., 2016). Att ligga steget före kunde också handla om att 

planera så att inte nödvändigt material och utrustning saknades (Jannati et al., 2011).  

 
Förutom att kontrollera situationen genom förebyggande copingstrategier behöver 

sjuksköterskan kunna agera med omedelbara åtgärder vid akuta tillstånd hos patienten. 

Direkta copingstrategier för att kontrollera den akuta situationen, beskrev 

sjuksköterskor, var att kontrollera patientens tillstånd, att adekvat informera andra 

medlemmar i vårdteamet och att utföra läkares order. Att ge stöd åt patient och 

närstående samt att se till att säkerställa och kontrollera arbetet även om det innebar 

övertid var också copingstrategier för att kontrollera den akuta situationen (Eslami 

Akbar et al., 2016). 
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8.1.2 Självkontroll 
Att hantera och agera ut sina känslor var copingstrategier för att hantera stress (Lu et 

al., 2015; Eslami Akbar et al., 2016; Zhou & Gong, 2015;). Hanteringen av känslor 

kunde yttra sig på olika sätt genom tystnad, gråt, aggressivitet, skratt eller genom att 

sätta sig i avskildhet (Jannati et al., 2011). Emotionell kontroll var den näst mest 

använda strategin av en grupp kinesiska sjuksköterskor där hanteringen kunde handla 

om känslor av besvikelse, ledsamhet, ilska och ånger (Zhou & Gong, 2015). Självtröst 

var också en copingstrategi i samband med hantering av känslor (Lu et al., 2015; Zhou 

& Gong, 2015). 

 

Copingstrategier för självkontroll kunde innebära att skapa egna förutsättningar för ett 

gott arbete. Genom att vara utvilad innan arbetet och att försöka lägga upp schemat så 

att det fanns tid för återhämtning skapades bättre förutsättningar för en bra arbetsdag 

(Jannati et al., 2011). Närliggande strategi till att skapa goda förutsättningar för arbetet 

och därigenom minska stress var rekreation för mental och fysisk återuppbyggnad 

(Eslami Akbar et al., 2016). Rekreation, beskrivet av sjuksköterskor, kunde vara att gå 

på bio, lyssna på musik, gå ut på picknick, läsa, skriva (Jannati et al., 2011) samt att 

utöva fysisk aktivitet (Stock, 2017; Eslami Akbar et al., 2016). Närliggande till 

rekreation användes strategin meditation för att hantera utmaningar i arbetet (Stock, 

2017). Utbildning och kunskap ansågs också vara viktiga delar för att kunna utvecklas 

och växa inom professionen (Stock, 2017). Självinlärning var en del av den 

självkontroll sjuksköterskor använde sig av för att hantera stress (Eslami Akbar et al., 

2016).  

 

Att se det positiva i tillvaron var en av de mest använda copingstrategierna (Lu et al., 

2015; Zhou & Gong, 2015; Eslami Akbar et al., 2016; Isa et al., 2019; Harzer & 

Ruch., 2015). Att omvärdera egna tankar och se vad som är viktigt i livet kunde också 

vara en användbar strategi (Lu et al., 2015). Genom att se det positiva i tillvaron kunde 

sjuksköterskors perspektiv på stressorer påverkas och vidare hanteringen av dessa 

(Jannati et al., 2011). Motivation var en förutsättning för att kunna nå uppsatta mål, 

där motivation hörde samman med begreppet hopp (Ding et al., 2015). Motivation 

skapades om sjuksköterskan hade en passion för omvårdnad och en känsla av att det 

utförda arbetet var meningsfullt. Att arbetet kändes glädjefullt och fyllde ett viktigt 

syfte ansågs av sjuksköterskor vara en viktig del för att kunna utvecklas i professionen 

(Stock, 2017). Tillfredsställelse kopplades ofta till det patientnära arbetet och kunde 
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framkallas av ett förbättrat hälsotillstånd hos patienten samt en känsla av att kunna 

hjälpa och få patienten att må bättre (Jannati et al., 2011).  

 

Att undvika eller fly kunde yttra sig genom att sjuksköterskan såg till att komma 

undan stressiga situationer, att lämna eller byta avdelning en stund eller vid konflikt 

med patienter låta annan personal ta över (Jannati et al., 2011). Beteenden 

sjuksköterskor uppvisade vid undvikande/flyktstrategin var att undvika att genomföra 

en handling, avböja andras förfrågningar, att inte uppmärksamma negativa känslor och 

avleda dåliga tankar (Eslami Akbar et al., 2016). Att använda strategin 

undvikande/flykt beskrevs vara en av de minst använda copingstrategierna (Laranjeira, 

2011). Det fanns en fin skiljelinje mellan att undvika/fly och att skapa distans till 

situationen. Att skapa distans beskrevs positivt av sjuksköterskor när de valde att ta en 

paus och sätta sig själva för en stund när stressen blev för hög (Stock, 2017). 

Undvikande/flykt beskrevs också negativt och närliggande till att ge upp (Harzer och 

Rush, 2015).  

 

8.2 Att söka stöd 

Att söka stöd innefattar underkategorierna: stöd från andra samt stöd från högre 

makter. 

 

8.2.1 Stöd från andra 
Strategin att söka stöd från andra var en vanlig copingstrategi (Lu et al., 2015; Eslami 

Akbar et al., 2016; Jannati et al., 2011; Stock, 2017; Isa et al., 2019; Laranjeira, 2011; 

Zhou & Gong, 2015). Stöd och hjälp söktes både från medarbetare, familj samt 

vänner. Att söka stöd från andra var en av de mest använda copingstrategierna och 

hade ett starkt negativt samband med upplevd stress (Laranjeira, 2011). Stöd från 

medarbetare sökte sjuksköterskor i stressiga situationer när det fanns ett behov av 

information och hjälp för att kunna hantera utmaningar i arbetet, medan samtal med 

någon ur familjen oftare gav sjuksköterskan ett emotionellt stöd (Eslami Akbar, 2016). 

En del sjuksköterskor sökte hjälp från överordnade när de upplevde att de inte kunde 

lösa problem på egen hand (Jannati et al., 2011). Sjuksköterskor upplevde att de 

genom samtal med kollegor kunde be om hjälp, utbyta kunskaper och erfarenheter 

samt lösa problem tillsammans (Jannati et al., 2011). Stödet från andra uppgavs vara 

en viktig aspekt för att kunna utvecklas i professionen (Stock, 2017) och där samtal 

kollegor emellan gav en känsla av trivsel och avslappning (Jannati et al., 2011).  
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8.2.2 Stöd från högre makter 
Att söka stöd från högre makter var en av de minst förekommande copingstrategierna 

sjuksköterskor använde sig av för att hantera stress. Dock beskrevs stöd från högre 

makter, i form av religiös tro och tillit till gud, vara effektiv stresshantering när den 

användes (Jannati et al., 2011). Genom att söka stöd från högre makter i stressfulla 

situationer kunde sjuksköterskors känsla av spänning lättas (Eslami Akbar et al., 

2016). Söka stöd från högre makter kunde innebära att att söka hjälp från gud genom 

böner (Eslami Akbar et al., 2016, Jannati et al., 2011; Stock, 2017; Zhou & Gong, 

2015) eller läsning av religiösa texter (Eslami Akbar et al., 2016, Jannati et al., 2011).  

 

8.3 Personliga egenskaper hos sjuksköterskan  

Personliga egenskaper hos sjuksköterskan innefattar underkategorierna: personliga 

egenskaper och styrkor samt betydelsen av personliga egenskaper och styrkor. 

 
8.3.1 Personliga egenskaper och styrkor 
Kreativitet, nyfikenhet, att kunna vara objektiv och ha analytisk förmåga var 

egenskaper med starkast samband till hantering av arbetsrelaterad stress som vidare 

påverkade arbetsglädjen (Harzer & Ruch, 2015). De personer med egenskapen 

vänlighet hade fler goda relationer och visade mindre tendens att använda sig av 

negativa copingstrategier. Att ha mod, vara hoppfull samt kunna vara uthållig hjälpte 

sjuksköterskor att kontrollera de egna reaktionerna i stressiga situationer. Genom att 

ha kontroll på egna reaktioner kunde sjuksköterskor lättare agera direkt istället för att 

bli passiva (Harzer & Ruch, 2015). Erfarna sjuksköterskor vilka själva ansåg att de 

hade kunnat utvecklas och växa i sin profession uttryckte att humor, självförtroende 

och nyfikenhet var väsentliga egenskaper för att kunna avancera och utvecklas i 

sjuksköterskerollen (Stock, 2017). Att kunna förmedla empati kunde hjälpa 

sjuksköterskor att hantera stress och öka den emotionella tillfredsställelsen. Att skapa 

goda relationer samt ge nödvändig information till patienten var viktiga delar av 

arbetet och minskade känslan av stress (Jannati et al., 2011).  

 

8.3.2 Betydelsen av personliga egenskaper och styrkor 
Personliga egenskaper visades ha betydelse för vilka typer av copingstrategier 

sjuksköterskor använder sig av vid arbetsrelaterad stress (Eslami Akbar et al., 2016; 

Harzer & Ruch, 2015; Lu et al., 2015). Likaså kunde valet av copingstrategi utveckla 

personliga egenskaper och leda till ökad förmåga att lösa problem samt ökad 
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självkänsla (Lu et al., 2015). Personliga styrkor och positiva egenskaper visade 

signifikanta samband med förekomst av positiva copingstrategier och mer effektiv 

stresshantering (Harzer & Ruch, 2015; Ding et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att 

personliga egenskaper påverkade möjligheten att utvecklas och växa i yrkesrollen 

(Stock, 2017). Låg anpassningsförmåga och ökad emotionell känslighet kunde 

negativt påverka sjuksköterskans förmåga att förstå och hantera stressiga situationer 

(Lu et al., 2015). Sjuksköterskor med stort självförtroende, högre grad av optimism 

och stor motståndskraft hade lägre risk att drabbas av emotionell utmattning och 

prestera sämre (Ding et al., 2015).  

 

9 Diskussion 

Vi genomförde en icke systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Syftet för 

litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans egna resurser samt copingstrategier 

för hantering av arbetsrelaterad stress inom somatisk sjukvård. I metoddiskussionen 

diskuteras tillvägagångssättet för litteraturstudien där styrkor och svagheter tas upp. 

Litteraturstudien innefattar både kvalitativa och kvantitativa artiklar och vi valde att 

diskutera litteraturstudien mot trovärdighetsbegreppet och dess delar inom kvalitativ 

forskning eftersom meningsenheter tolkades ur de kvantitativa artiklarnas resultat. 

Enligt Kristensson (2014) kan inte kvalitativa studier diskuteras gentemot begreppen 

validitet och reliabilitet inom kvantitativ forskning. Begreppen validitet, reliabilitet 

samt bias, tillhörande kvantitativ forskning, togs i beaktande under 

kvalitetsgranskningen av de kvantitativa artiklarna. Resultatdiskussionen tar upp 

väsentliga resultat som diskuteras mot aktuell forskning och den teoretiska 

referensramen.  

 

9.1 Metoddiskussion  

Vi genomförde en litteraturstudie med induktiv ansats. Vi har under litteraturstudiens 

framväxt använt oss utav Kristenssons (2014) metodbok. Användandet utav endast en 

metodbok anser vi vara en styrka i litteraturstudien då metodböcker ofta ger olika 

beskrivningar av litteraturstudiens upplägg. Syftet för litteraturstudien var att beskriva 

egna resurser samt copingstrategier sjuksköterskor använder för att hantera 

arbetsrelaterad stress inom somatisk sjukvård. En litteraturstudie är ett lämpligt 

tillvägagångsätt för att sammanställa kunskap inom valt område. Vi valde att utföra en 

icke-systematisk översikt vilket innebär att den inte uppfyller alla de krav en 

systematisk översikt kräver. Vid en systematisk översikt ska alla relevanta studier 
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kvalitetsgranskas samt sökningen ska vara utförd så att alla relevanta studier 

inkluderas i sökningen. Vid en icke systematisk översikt söks och granskas inte all 

relevant litteratur även att tillvägagångssättet följer en systematisk struktur. En icke-

systematisk översikt är en lämplig metod då begränsad tid för utförande av 

litteraturstudien förekommer, då en systematisk översikt skulle medföra betydligt mer 

omfattande arbete (Kristensson, 2014).   

 

9.1.1 Datainsamling  
En styrka med litteraturstudien är att vi valt att söka artiklar från tre olika databaser 

(CINAHL, PubMed samt PsycINFO) för att få ett brett sökresultat. En väl genomförd 

litteratursökning är en förutsättning för hög kvalitet i studien, då sökningen senare ska 

ligga till grund för resultat samt slutsats (Kristensson, 2014). Att vi har använt samma 

sökord, med anpassning efter databaserna, är en styrka i litteraturstudien. Vi 

avgränsade inte sökningen till endast det engelska språket då sökresultatet hade kunnat 

generera artiklar på nordiska språk, vilket vi som författare behärskar. För att få ett 

aktuellt resultat har vi valt att endast inkludera artiklar mellan åren 2009–2019. Att 

inte inkludera artiklar äldre än tio år anser vi är en styrka. Dock kan relevant forskning 

från tidigare år ha missats vilket kan innebära en svaghet. Vi har valt att inkludera 

både kvalitativa samt kvantitativa artiklar i litteraturstudien för att få en djupare 

förståelse i ämnet. Kristensson (2014) menar att det inte går att avgöra ifall kvalitativa 

eller kvantitativa artiklar ger de mest trovärdiga resultaten. Forskning inom vård- och 

hälsovetenskap behöver både kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Både beskrivning, 

jämförelse, kartläggning och utvärdering i kvantitativ mening behövs samt en djupare 

förståelse för hur individen upplever sin hälsa eller ohälsa utifrån kvalitativ innebörd. 

En kombination av kvalitativ samt kvantitativ forskning behövs för att kunna få ett 

bredare perspektiv (Kristensson, 2014). Trovärdigheten i litteraturstudien ökar då vi 

valt att inkludera kvantitativa samt kvalitativa artiklar, detta ger möjligheten att 

beskriva valt ämne på ett djupare plan. Dock har endast två kvalitativa artiklar samt en 

mixed-method inkluderats i studien vilket kan vara en svaghet då resultat från de 

kvalitativa artiklarna upptog stor del utav resultatet, vilket kan påverka 

tillförlitligheten i litteraturstudien. Vi anser att beskrivningen av datainsamlingen är 

utförd på ett tydligt och strukturerat sätt. Att redovisa tydligt för hur sökningen 

genomförts höjer trovärdigheten och kvaliteten i litteraturstudiens resultat 

(Kristensson, 2014). 
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9.1.2 Urval 
Vi har valt fram inklusions- samt exklusionkriterier från studiens syfte. Genom en 

tydlig beskrivning av inklusions- samt exklusionskriterier höjs trovärdigheten samt 

kvaliteten för litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014). Dock finns risken att 

begränsningar genom exklusionskriterier kan leda till att relevanta artiklar för 

litteraturstudien missas. En svaghet i litteraturstudien är att vi gallrade bort artiklar 

enbart efter artiklarnas titlar. Enligt Kristensson (2014) ska alla abstrakts skrivas ut 

och läsas av författarna. Sökningen resulterade i 642 abstrakts, att läsa alla abstrakts 

skulle vara för tidskrävande vilket resulterade i att vi gallrade bort artiklar utifrån titel. 

Redan på titelstadiet kunde vi utesluta artiklar då de ej var relevanta för studiens syfte. 

En styrka i litteraturstudien var att endast ”Peer-reviewed” artiklar inkluderades, vilket 

innebär att artiklarna har genomgått en granskning av sakkunnig inom ämnet 

(Kristensson, 2014). En svaghet i litteraturstudien kan vara att vi inkluderat artiklar 

från olika typer av avdelningar där stressnivån kan te sig olika. Vi valde att förbise 

skillnaderna gällande stressnivån på avdelningarna. Överförbarhet syftar på hur väl 

resultatet kan gälla i andra kontexter utanför studien (Kristensson, 2014). Vi anser att 

stressreaktioner och upplevelser av stress förekommer på alla avdelningar, varpå 

resultatet är överförbart på sjuksköterskor inom somatisk sjukvård. Litteraturstudien 

inkluderar artiklar från olika delar av världen vilket kan innebära att resultatet har hög 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan ökas genom ett varierat urval då fler perspektiv 

framställs (Kristensson, 2014). Ett hinder gällande överförbarheten är att sjukvård och 

arbetsvillkor i Sverige jämfört med andra delar i världen kan te sig olika. Utvalda 

artiklar oavsett land visar på liknande resultat vilket vi anser är positivt för resultatets 

överförbarhet samt tillförlitlighet. En svaghet i litteraturstudien kan vara att 

sjuksköterskorna från artiklarna främst var kvinnor. Det hade varit intressant att ha fler 

deltagande män i artiklarnas urval för att se om stress hanteras olika beroende på kön. 

Litteraturstudien har inte tittat på huruvida deltagarna har stor eller liten erfarenhet 

vilket kan påverka hantering av stress. Hänsyn har heller inte tagits till om deltagarna 

arbetat hel- eller deltid och vilken påverkan det har på stress och stresshantering.  

 

9.1.3 Kvalitetsgranskning 
De artiklar litteraturstudien är baserade på är grunden för det framarbetade resultatet 

och behöver då vara av god kvalitet. För att säkerställa kvaliteten i artiklarna valde vi 

att genomföra en kvalitetsgranskning vilket styrker trovärdigheten i litteraturstudien. 
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Syftet med en kvalitetsgranskning är att välja ut pålitliga samt trovärdiga artiklar. Vi 

valde att använda sig utav Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 

kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Då vi författare anser oss vara oerfarna 

kvalitetsgranskare finns vissa risker att artiklar blivit över- eller undervärderade i 

jämförelse om en mer erfaren granskare genomfört kvalitetsgranskningen. Då 

granskningen genomfördes både enskilt och därefter gemensamt av oss författare 

styrks trovärdigheten i kvalitetsgranskningen. Vid användning av annan 

kvalitetsgranskningsmall kunde utfallet blivit annorlunda, men vi ansåg att Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmallar var tillförlitliga samt tillräckliga för 

litteraturstudien. Två av de valda artiklarna saknade diskussion av egenkritik och 

felkällor. Avsaknad av egenkritik och felkällor kan vara negativt då det försvårar 

kvalitetsgranskning av artiklarna. Två av artiklarna beskriver begränsningar gällande 

litet urval vilket kan påverka graden av överförbarhet. Trots identifierade brister ansåg 

vi att samtliga artiklar höll god kvalitet och därmed kunde inkluderas i 

litteraturstudien.  

 

9.1.4 Dataanalys 
I litteraturstudien ingick både kvantitativa och kvalitativa artiklar där resultaten från 

artiklarna ställdes mot varandra i en integrerad analys. I de kvalitativa artiklarna togs 

meningsenheter fram ur artiklarnas resultatdelar. Meningsenheterna i de kvantitativa 

artiklarna togs fram genom tolkning av artiklarnas tabeller och resultatdelar. Giltighet 

handlar om att fokus ska hållas på det studerade fenomenet, att insamlat material rör 

sig inom samma tema stabilt över tid (Kristensson, 2014). Giltigheten togs i beaktande 

när meningsenheter endast kopplade till syftet togs ut. Analysen genomförde vi först 

enskilt för att därefter sammanställa en gemensam analys, så kallad triangulering. 

Trianguleringen användes för att minska risken att studien tolkas efter enskild persons 

förförståelse. Genom användande av triangulering ökar tillförlitligheten i 

litteraturstudien (Kristensson, 2014). Vi ansåg att de kvantitativa artiklar var svårare 

att tolka och analysera då de i huvudsak var uppbyggda på statistik. Då 

litteraturstudien inkluderar sex kvantitativa artiklar kan det vara en svaghet att vi 

upplevde dessa svårtolkade. För att minimera risken av feltolkning av de kvantitativa 

artiklarna granskades dessa flera gånger. För att få en djupare förståelse för de 

kvantitativa artiklarna jämfördes tabeller med löpande text vilket kan anses vara en 

styrka. Att endast använda artiklar skrivna på engelska kan anses vara en svaghet 

relaterat till språkliga begränsningar med risk för feltolkning av artiklarna. Lexikon 
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användes vid okända begrepp/ord och för att vidare undvika misstolkningar av 

material diskuterades svårtolkad text gemensamt. Då vi har goda språkliga kunskaper i 

engelska bör språkbegränsningarna inte haft någon större påverkan på resultatet. 

Under analysprocessen hölls en öppen diskussion mellan oss författare. Vi åsidosatte 

egna åsikter samt värderingar för att inte påverka studiens resultat. 

Handledningstillfällen har bidragit till diskussion samt reflektion vilket har ökat 

kvaliteten i litteraturstudien. 

 

9.1.5 Forskningsetiska aspekter 
Vår förförståelse kring ämnet arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor diskuterades 

inledningsvis. Att vi är medvetna om vår förförståelse kan vara en styrka i 

litteraturstudien. Genom att klargöra egna tankar och uppfattningar kring valda ämne 

minskar risken att studier baserat på egna åsikter inkluderas. Resultat som svarar mot 

litteraturstudiens syfte har redovisats även om dessa inte är i linje med våra åsikter. En 

styrka i litteraturstudien är att endast artiklar med godkännande av en etisk nämnd 

inkluderades. Vi har under arbetet med litteraturstudien haft en ambition att inte 

förvränga resultat samt referera på korrekt sätt.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans egna resurser samt 

copingstrategier för hantering av arbetsrelaterad stress inom somatisk sjukvård. 

Genom en integrerad analys framkom tre olika kategorier: att skapa kontroll, att söka 

stöd samt personliga egenskaper hos sjuksköterskan. Under resultatdiskussionen 

diskuterar vi väsentliga delar från resultatet mot aktuell forskning samt mot den valda 

teoretiska referensramen det salutogena perspektivet. 

 

9.2.1 Att skapa kontroll 
Resultatet visar att en av de mest använda copingstrategierna var planerad 

problemlösning, vilket styrks av andra studier (Ashker, Penprase & Salman, 2012; 

Lim, Bogossian & Ahern, 2010; Mohamed, 2016). I vår litteraturstudie framkom att 

planerad problemlösning skapar en känsla av kontroll över arbetssituationen, då 

sjuksköterskan kan ligga steget före genom att förutspå kommande händelser samt 

arbetsuppgifter. Planerad problemlösning beskrivs vara avsiktliga, analytiska, 

problemfokuserande insatser i syfte för att kunna förändra en situation (Ashker et al., 

2012). Vårt resultat visar att användande av planerad problemlösning reducerade 

arbetsrelaterad stress. Mark och Smith (2012) visade att de negativa effekter 
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arbetsrelaterad stress kan medföra på hälsan kunde minskas genom planerad 

problemlösning. Vidare styrks den goda effekten på hälsan då andra studier visar att 

planerad problemlösning tenderar att minska risken för sjuksköterskor att bli utbrända 

(Chang & Chan, 2015; Ilić, Arandjelović, Jovanović & Neśić, 2017).  

 

I vårt resultat framkom olika sätt hur sjuksköterskor arbetar för att öka kontroll över 

situationen. För att ligga steget före kunde sjuksköterskan kontrollera patientens 

parametrar och vidare vara beredd på plötsliga hälsoförändringar. Genom att förutse 

och förhindra stressiga situationer kunde säkerheten ökas då sjuksköterskan kunde 

koncentrera sig samt vara mer noggrann. Berlanda, Natvig och Gundersen (2007) 

menar att brist på kontroll var stressande för sjuksköterskor i deras arbete. 

Sjuksköterskor efterfrågade mer tid till förberedelser för att kunna säkerställa 

patientsäkerheten (Berlanda et al., 2007). Problemfokuserad copingstrategi visade 

signifikant negativt samband med depression hos sjuksköterskor (Mark & Smith, 

2012). Vårt resultat visar att planerad problemlösning handlar om att arbeta 

förebyggande men en sjuksköterska måste även kunna agera omedelbart i akuta 

situationer. Att agera omedelbart kan innebära bland annat att kontrollera patientens 

tillstånd samt ge adekvat information till kollegor i vårdteamet.  

 

I relation till Antonovskys teori (1991) kopplar vi kategorin att skapa kontroll till 

KASAM och begreppet hanterbarhet. En person med hög KASAM har god förmåga 

att påverka förloppet under en situation. För att använda copingstrategin att kontrollera 

situationen, anser vi, krävs det att individen har en hög nivå av hanterbarhet. Ilić et al. 

(2017) beskriver att personer med hög KASAM söker copingstrategier med fokus på 

problemet vilket kan vara en skyddande faktor till arbetsrelaterad utbrändhet. En hög 

KASAM förknippas med förmågor att eliminera källor av stressorer och därmed 

påföljande ångest, vilket kan förhindra att hälsan påverkas negativt. Individer med hög 

KASAM är skickliga på att använda sinnesintryck av situationen för att lösa problem 

och är på så sätt mer flexibla i val av copingstrategi (Ilić et al., 2017). KASAM 

innefattar även begreppet begriplighet vilket vi anser vara en förutsättning för 

användandet av copingstrategin att kontrollera situationen. Antonovsky (1991) menar 

att begriplighet handlar om att förstå, ha förmåga att se det förutsägbara och 

sammanhanget i situationen. Genom en hög nivå av begriplighet blir det lättare för 

individen att planera och strukturera upp arbetsuppgifterna (Antonovsky, 1991). 

Antonovskys begrepp meningsfullhet kopplar vi till copingstrategin att agera direkt. 
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Känner individen en hög nivå av meningsfullhet ser individen utmaningar i svåra 

situationer istället för hinder och kan på så vis agera snabbt. 

 

Vårt resultat visade att copingstrategier för självkontroll innebar bland annat att 

hantera och agera ut sina känslor. Hantering av känslor kunde yttra sig genom gråt, 

aggression, skratt, tystnad eller att sätta sig avskildhet. Att kunna hantera sina känslor 

hade samband med individens stresshantering. Copingstrategier för självkontroll syftar 

till att reglera ens känslor och handlingar (Lim et al., 2010). Självkontroll beskrevs 

vara en medveten pågående bedömning av individens välbefinnande samt hur man gör 

för att bevara och förbättra den (Bakibing, Vinje & Mittelmark, 2012). Att kunna se 

det positiva i tillvaron var en annan copingstrategi inom kategorin självkontroll som 

framkom i vårt resultat. Genom positivt tänkande kunde sjuksköterskors perspektiv på 

stressorer påverkas och därmed hanteringen av dessa. Optimistiska sjuksköterskor 

tenderar att ha lägre nivåer av utbrändhet (Chang & Chan, 2015). Vårt resultat visade 

att tillfredställelse, meningsfullhet, glädje samt hopp var positiva känslor 

sjuksköterskor upplevde vara hälsofrämjande resurser i arbetet. Sjuksköterskor med 

känsla av meningsfullhet var engagerade och drivna med entusiasm för arbetet trots 

motgångar de dagligen utsattes för (Bakibing et al., 2012). I underkategorin 

självkontroll framkom även att skapa egna förutsättningar för att utföra ett bra arbete. I 

vårt resultat framkom att skapa egna förutsättningar kunde handla om att vara utvilad 

inför arbetspass samt att planera arbetsdagen så tid för återhämtning fanns. Savic et al. 

(2019) menar att tillräckligt med sömn är en viktig del för välmående samt för att 

bibehålla sin funktionalitet i arbetet. Det framkom även i vårt resultat att 

copingstrategin rekreation kunde minska stress där individen psykiskt samt fysiskt fick 

tid för återuppbyggnad. Fysisk aktivitet kan reducera stress samt bibehålla hälsa men 

även ha positiv inverkan på sömn och trötthet (Savic et al., 2019). Självkontroll är en 

process där själviakttagelse, känslighet samt reflektion möjliggör för sjuksköterskor att 

hantera stress samt behålla sitt arbetsengagemang (Bakibing et al., 2012). Bakibing et 

al. (2012) menar att självkontrollsprocessen förbättrar KASAM vilket i sin tur 

möjliggör utveckling för sjuksköterskan inom professionen. 

 

I vårt resultat framkom att undvika, fly eller skapa distans ansågs vara copingstrategier 

sjuksköterskan använde sig av för att komma undan svåra situationer. Att undvika 

eller fly kunde innebära att låta annan personal ta över vid konflikt med patient, lämna 

eller byta avdelning. Undvikande/flykt ansågs i vårt resultat vara negativt och 
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närliggande till att ge upp. Copingstrategin undvikande/flykt visade signifikant 

positivt samband med ångest och depression hos sjuksköterskor (Mark & Smith, 

2012). 

 

Sjuksköterskor med positivt tänkande och känsla av mening med arbetet de utförde 

upplevde, enligt vårt resultat, minskad påverkan av stressorer och kunde utvecklas i 

arbetet. Antonovsky (1991) menar att det viktigaste begreppet inom KASAM är 

meningsfullhet, så länge en individ kan uppleva hopp och mening finns förmåga att 

anpassa sig till allt. Individer med känsla av mening trots livsproblem har lättare att 

hantera sina resurser samt ha förståelse för olika händelser. Att kunna hantera sina 

känslor samt ge sig tid till rekreation för återuppbyggnad psykiskt samt fysiskt anser 

vi hänger ihop med GMR och stärkande livserfarenheter. En viktig aspekt angående 

GMR är att de bidrar till livserfarenheter vilka gynnar utvecklingen samt bevarandet 

av en hög KASAM. GMB däremot, menar Antonovsky (1991), missgynnar KASAM. 

En individ med låg KASAM har lättare att gå in i situationen med en känsla av 

ofrånkomligt kaos och vidare ger upp att hantera situationen (Antonovsky, 1991). Då 

en person väljer att undvika eller fly från svåra situationer, tror vi, hänger ihop med 

GMB vilket leder till en låg KASAM.  

  

9.2.2 Att söka stöd 
I vårt resultat visades att copingstrategin att söka stöd effektivt kunde reducera 

upplevd stress. Positiva effekter sågs även i en annan studie där minskad depression 

och ångest visades hos sjuksköterskor vilka sökte råd och socialt stöd av andra (Mark 

& Smith, 2012). Omvänt visades att brist på socialt stöd och låg grad av feedback i en 

stressad arbetsmiljö innebar psykosociala risker för sjuksköterskor (Ilić et al., 2017). I 

vår litteraturstudie visades att stödet från andra söktes både hos medarbetare, familj 

och vänner. Stödet kunde handla om emotionellt stöd, behov av information och 

utbyte av erfarenheter samt gemensam problemlösning. Samhörigheten med 

medarbeteare och stödet det gav kunde ge känslor av glädje, trivsel och avslappning. 

Savic et al. (2019) beskrev att personliga behov kunde variera varpå vissa 

sjuksköterskor valde bort socialt umgänge för att minska yttre stimuli och på så sett 

reducera stress. Minskat socialt umgänge kunde hjälpa sjuksköterskan att återhämta 

energi. Vanligast var dock att sjuksköterskor sökte socialt stöd för att reducera stress, 

inte bara hos vänner, familj och kollegor, utan även hos husdjur (Savic et al., 2019).  
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Eftersom stöd från andra kunde ge positiva känslor hos sjuksköterskan kopplar vi det 

till meningsfullhet inom begreppet KASAM. Stöd i form av utbyte av erfarenheter och 

gemensam problemlösning anser vi har samband med begriplighet och hanterbarhet. 

Att känna meningsfullhet, menar Antonovsky (1992) ökar motivationen och viljan att 

hantera olika situationer. Hanterbarhet ökar om tillräckliga resurser finns tillgängliga 

för att hantera tillvaron. Förutom personens egna resurser, kan resurser vara stöd från 

andra människor eller från högre makter (Antonovsky, 1991). Stöd i form av 

information och bekräftelse framkom i vårt resultat vilket vi anser hänger ihop med 

begriplighet, det vill säga hur personen förstår sin omgivning.  

 

9.2.3 Personliga egenskaper hos sjuksköterskan 
Vårt resultat visade att de personliga egenskaper och styrkor sjuksköterskan besitter 

har betydelse för hantering av stress. Exempel på positiva egenskaper och styrkor 

underlättande för stresshantering var stort självförtroende, mod, motståndskraft, 

kreativitet, nyfikenhet, humor och analytisk förmåga. Förmåga att kunna interagera 

och skapa goda relationer med patienter var ytterligare en god egenskap betydelsefull 

för stresshantering samt för sjuksköterskans välbefinnande i arbetet. Personer med 

styrkor och positiva egenskaper uppvisade en bättre stresshantering, ökad 

prestationsförmåga samt ett lägre samband med emotionell utmattning. Vårt resultat 

gällande betydelsen av personliga egenskaper styrks av Mark och Smith (2012). 

Sjuksköterskor med förmåga att visa hänsyn, kunna ta beslut och känna inre 

tillfredsställelse uppvisade ett negativt samband med ångest och depression (Mark & 

Smith, 2012).  

 

Då det finns individuella skillnader tror vi att det är svårt att säga om en copingstrategi 

är bra eller dålig. Vad som fungerar bra för någon kanske inte fungerar lika bra för 

någon annan. Wright, Mohr, Sinclair och Yang (2015) menar att det inte finns 

särskilda copingstrategier bättre än andra, effektiviteten av en copingstrategi beror på 

hur väl anpassad copingstrategin är till typ av stressorer samt till situation och person. 

Copingmekanismen är en dynamisk process där copingstrategin och effekten av denna 

beror både på personlighetsdrag och typ av situation (Wright et al., 2015). Samtidigt 

visade vårt resultat att copingstrategier kunde främja positiva egenskaper såsom ökad 

självkänsla och ökad förmåga till problemlösning. 
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I Antonovskys teori (1992) identifieras särskilda styrkor hos människor, så kallade 

GMR. GMR möjliggör framgångsrik hantering av stressorer. Antonovsky (1992) 

beskriver människan som ett komplext system. För att nå hög KASAM behöver GMR 

stärkas. Människor vilka kan se sin värld som begriplig, hanterbar och meningsfull, 

det vill säga människor med hög KASAM, har lättare att röra sig mot hälsa. Vidare 

menar Antonovsky (1992) att människor i viss mån aktivt kan påverka sin grad av 

KASAM och därmed sin rörelse mot hälsa. Vårt resultat visar att förebyggande 

arbetssätt genom att vara väl påläst, att hålla koncentrationen, planera och förutse 

arbetet kan ge sjuksköterskan ökad begriplighet. Att ta stöd av andra och att se det 

positiva i tillvaron kan öka positiva känslor av motivation, tillfredsställelse och 

meningsfullhet. Hanterbarhet ökas av de resurser sjuksköterskan skapar genom 

fungerande copingstrategier, de resurser hen har inom sig själv samt i sin omgivning. 

Vi anser att genom att styrka GMR och vidare nå högre KASAM kan sjuksköterskor 

lättare hantera arbetsrelaterad stress och därmed ha större förmåga att utföra ett gott 

arbete med högre grad av patientsäkerhet. Genom att öka patientsäkerheten kan risken 

för vårdskada minska. Vi anser även att resultatet visar ett komplext samspel mellan 

copingstrategier och de egna resurserna där dessa påverkar varandra åt båda håll. Att 

aktivt välja copingstrategier främjande för positiva egenskaper och styrkor anser vi 

vara i linje med Antonovskys teori.  

 

Frågor vi slutligen kan ställa är; innebär alla typer av copingstrategier rörelse mot 

hälsa och går det att säga huruvida en typ av copingstrategi är bra eller dålig? 

Frågorna skulle kunna besvaras med själva utgångspunkten för Antonovskys teori, ett 

salutogent perspektiv där fokus ligger på friskfaktorer istället för på riskfaktorer. Om 

en individ upplever att en viss copingstrategi fungerar så borde den vara en friskfaktor 

för personens egen rörelse mot hälsa.  

 

10 Slutsats 

Slutsats kan dras att det finns copingstrategier sjuksköterskor använder sig av i större 

utsträckning än andra. De copingstrategier mest använda visade sig också i regel vara 

mer effektiva mot stress. Att kontrollera situationen genom planerad problemlösning, 

självkontroll genom att se det positiva i tillvaron och att söka stöd från andra var de 

vanligast förekommande och mot stress mest effektiva copingstrategierna. Styrkor och 

positiva egenskaper, det vill säga GMR, hos sjuksköterskan har betydelse för 

hantering av stress. Hänsyn behöver tas till att det finns individuella skillnader hos 
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sjuksköterskor. Graden av GMR och KASAM hos sjuksköterskan varierar samt vilken 

effekt en viss copingstrategi har för den enskilde individen. Sjuksköterskan kan 

samtidigt påverka GMR genom att använda sig av effektiva copingstrategier vilka 

ökar KASAM.  

 

10.1 Kliniska implikationer 

Att sjuksköterskor utsätts för stress i arbetet är oundvikligt. Sjuksköterskor behöver 

därför ha copingstrategier och resurser för att hantera arbetsrelaterad stress. 

Sjuksköterskans stresshantering är av stor vikt för hens eget välmående och förmåga 

att utföra sitt arbete. Då stress kan medföra kliniska misstag är stresshantering hos 

sjuksköterskor även betydande för patienten och dennes rätt till god och säker 

sjukvård. Att beakta sjuksköterskans hälsa i förhållande till arbetsrelaterad stress tror 

vi gynnar sjukvården för patienten. Stress hos sjuksköterskor behöver därför 

uppmärksammas och tas på allvar. Vi föreslår att sjuksköterskor får utbildning i 

stresshantering för att erhålla den kunskap som krävs för att hantera arbetsrelaterad 

stress. Kunskap kring effekter av olika copingstrategier kan öka sjuksköterskors 

medvetenhet för att kunna göra ett aktivt val av copingstrategier. Eftersom effektiva 

copingstrategier kan öka sjuksköterskans GMR och vidare styrka KASAM underlättas 

sjuksköterskans hantering av stress. Förutom att sjuksköterskan själv behöver arbeta 

med att få kontroll över situationen bör rutiner och arbetsuppgifter struktureras för att 

underlätta utförande av god och säker sjukvård. Det behöver finnas tydliga riktlinjer 

sjuksköterskor kan stödja sig emot. Då sjukvården är beroende av en fungerande 

sjuksköterskekår anser vi att litteraturstudien har klinisk relevans.  

 

10.2 Förslag till fortsatt forskning 

Efter genomförd litteraturstudie upplever vi att mycket forskning kring 

sjuksköterskans arbetsrelaterade stress finns. Mycket forskning fokuserar på 

förekomst av stress, hur stress uppkommer och copingstrategier för sjuksköterskors 

egen hantering av stress. Dock saknar vi studier vilka undersöker hur rutiner och 

arbetssätt inom somatisk sjukvård kan förbättras i syfte att underlätta arbetet för 

sjuksköterskor. Att sjuksköterskan har resurser och copingstrategier för att hantera 

arbetsrelaterad stress är viktigt inom dagens sjukvård, men vi behöver samtidigt ställa 

oss frågan hur mycket ansvar som egentligen kan läggas på sjuksköterskan i frågan. Vi 

funderar över till vilken gräns som sjuksköterskan med egna resurser och goda 

copingstrategier kan hantera stress hen utsätts för i arbetet. Finns det en gräns för hur 
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mycket stress en sjuksköterska ska behöva hantera i sitt arbete? Arbetsbelastning 

gentemot förutsättningar för sjuksköterskans arbetsutövande måste hålla sig inom 

rimliga gränser om det ens ska vara möjligt för sjuksköterskor att behålla sin hälsa, 

kunna utöva en säker och bra patientvård samt behålla viljan och motivationen för att 

kvarstanna i yrket. Vi önskar att vidare studier med fördel kan fokusera på hur 

organisation och ledarskap kan förbättra arbetssituationen för sjuksköterskor. Ett 

forskningsområde vi anser vara av intresse är hur arbetsrelaterad stress för 

sjuksköterskan skiljer sig mellan olika avdelningar då antalet patienter per 

sjuksköterska kan variera beroende på typ av avdelning. Vidare forskning kan därför 

med fördel undersöka relationen mellan antalet patienter per sjuksköterska, upplevd 

stress och patientsäkerhet. 
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sjuksköterskor vilka 
själva ser sig växande i 
sin profession. 
 

Studien hade en mixed-method, 
explorativ och deskriptiv design 
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in kvantitativ samt kvalitativa 
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samlades in genom fem öppna 
frågor vilket analyserades 
senare genom en tematisk 
analys. Den kvantitativa delen 
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mönster. 
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Resultatet analyserades senare 
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främst andväder sig av positiva 
copingstrategier för hantering av 
stress. Positiva copingstrategier kunde 
bland annat vara att se det positiva i 
tillvaron, inse vad som är viktigast i 
livet, prata med andra för att hantera 
sina känslor, söka råd från kollegor 
och vänner. Enligt studien ökar 
tendenserna att använda sig av negativ 
coping då arbetsbördan ökar. Studien 
förknippar negativ coping med t.ex. 
trösta sig själv, acceptera verkligheten, 
försöka glömma situationen samt 
vänta på att en förändring sker. 
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and critical care 
nurses  
 
British Journal of 
Nursing 
 

Syftet var att identifiera 
sjuksköterskor 
copingstrategier samt att 
bestämma förhållande 
mellan copingstrategier 
och sociodemografiska 
faktorer. 
 

En kvantitativ beskrivande 
tvärsnittsstudie med ett 
självadministrerat 
frågeformulär. 
Mätinstrument: Frågeformulär 
från Folkman & Lazarus, ways 
of Coping. Resultatet 
analyserade via SPSS v21.  
 
85 sjuksköterskor deltog i 
studien från det största 
remissjukhuset i Brunei.  
 

Resultatet i studien visade att 
sjuksköterskor oftast använde 
planerad problemlösning som 
copingstrategi följt av positiv 
omprövning (emotionell 
copingstrategi), distans, sökande av 
stöd från kollegor, samt accepterande 
av ansvarsstrategier. Konfronterande 
uppförande samt undvikande/flykt 
beteende var de minst använda coping 
strategierna bland deltagarna i studien. 
Gifta deltagare visade högre nivåer av 
konfronterande copingstrategi. 
 

Grad II 
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Ding et al,. 
(2015) Kina 
 

The Mediating 
Role of Coping 
Style in the 
Relationship 
between 
Psychological 
Capital and 
Burnout among 
Chinese Nurses.  
 
Plos one 
 

Syftet var att utforska 
relationen mellan 
psykologiskt kapital och 
utbrändhet bland 
kinesiska sjuksköterskor 
och den medlande effekt 
copingstrategier har på 
denna relation.  
 

Kvalitativ tvärsnittstudie där 
data samlades in via den 
kinesiska Maslach Buroit 
Inventory (CMBI), det 
psykologiska 
kapitalfrågeformyläret (PCQ-
24), Chinese Trait Coping 
Styles Questionnaire (TCSQ) 
samt en demogragisk vårdgivar-
patient-relation. Senare 
analyserades resultatet via 
SPSS 19.0. 
 
1496 kinesiska sjuksköterskor 
från två stora sjukhus i Daqing 
City deltog i studien. 

Egenförmåga, hopp, optimism och 
flexibilitet/motståndskraft var alla 
negativt relaterade till emotionell 
utmattning, minskad personlig 
prestation samt 
personlighetsförändring. Negativ 
coping hade ett negativt samband med 
psykologiskt kapital medan positiv 
coping uppvisade ett positivt 
samband, det vill säga de 
sjuksköterskor som uppvisade ett 
större psykologiskt kapital (med större 
självförtroende, hopp, optimism och 
motståndskraft) använde i större 
utsträckning positiv coping för att 
hantera stress.  
 

Grad I 

Nr. 
8 

Laranjeira (2011) 
Portugal 

The effects of 
perceived stress 
and ways of 
coping in a 
sample of 
Portuguese health 
workers  
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 

Syftet var att klargöra 
associationen mellan 
upplevd arbetsrelaterad 
stress och olika typer av 
copingstrategier hos 
portugisiska 
sjuksköterskor.   
 

En kvantitativ studie 
korrelerande tvärsnittsstudie där 
data insamlades via 
frågeformulär. Mätinstrument:  
The demographic data sheet, 
the Perceived Stress Scale 
(PSS) and the Ways of Coping 
Questionnaire (WCQ). 
Resultatet analyserades senare 
via SPSS version 15. 
 
102 registrerade sjuksköterskor 
från kirurgiska avdelningar från 
tre portugisiska sjukhus deltog i 
studien. Sjuksköterskorna 
skulle minst ha arbetat under ett 
år. 
 

Resultatet visade att de främsta 
stressfaktorerna för sjuksköterskor är:  
patientens döende och död, akuta 
situationer, brist på stödjande 
relationer. De mest använda 
copingstrategierna var självkontroll, 
planerad problemformulering samt 
söka socialt stöd. 
 

Grad I 
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Nr. 
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Zhou och Gong 
(2015) Kina 

Relationship 
between 
occupational 
stress and coping 
strategy among 
operating theatre 
nurses in China: a 
questionnaire 
survey  
 
Journal of 
Nursing 
Management 
 

Syftet var att utforska 
relationen mellan 
arbetsrelaterad stress 
och copingstrategier hos 
operationssjuksköterskor 
i Kina. 
 

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 
data samlades in via en 
enkätundersökning. 
Mätinstrument: Nurse 
occupational stressor scale samt 
ways of coping questionnaire. 
Den insamlade datan 
analyserades sedan med hjälp 
av SPSS 13.0. 
 
65 sjuksköterskor från en 
operationsavdelning i kina 
deltog i studien. 
 

Orsaker till stress var främst för hög 
arbetsbörda, oro över kliniska misstag, 
låg lön och förmåner, låg social status 
och liten chans till utveckling.  
Yngre sjuksköterskor samt de med 
lägre utbildningsnivå upplevde mest 
stress. Den vanligast förekommande 
aktiva copingstrategierna var att 
försöka se det positiva i tillvaron, följt 
av att försöka hantera känslor av 
besvikelse, ledsamhet, ilska och ånger. 
Andra vanliga strategier var att söka 
stöd hos någon för att berätta om sina 
känslor samt att be om råd. Passiv 
coping var inte lika vanligt men 
handlade främst om böner, att trösta 
sig själv och ta en paus från arbetet. 
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