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Sammanfattning  

Sjuksköterskor på sjukhusavdelningar upplever stress genom höga krav och lågt stöd från 

arbetsgivaren, låg kontroll över arbetet och stor arbetsbelastning. Syftet med den här studien 

var att beskriva vilka stressorer som finns hos avdelningssjuksköterskor på sjukhus och vilka 

copingstrategier de använder för att hantera stressen. Frågeställningar till studien är: Vilka 

stressorer finns hos sjuksköterskor som arbetar på sjukhus? Vilka copingstrategier använder 

sjuksköterskor på sjukhus för att hantera stressen? Studiens metod är systematisk 

litteraturstudie. Analysmetoden är latent innehållsanalys. Totalt inkluderas 14 stycken artiklar 

i studien. Artiklar söktes i databaser Cinahl+, PubMed och PsycInfo. Resultatet visar bland 

annat att sjuksköterskor stressas av hög arbetsbelastning, brist på personal, tidspress, 

omorganisationer och brist på stöd från ledningen. Sjuksköterskorna hanterar stressen genom 

problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och att söka socialt stöd. Slutsatsen i 

studien är att sjuksköterskor upplever en rad olika stressorer på sjukhusavdelningen. Vilken 

copingstrategi sjuksköterskan använder sig av är individuellt och är beroende på situationen. 

Nyckelord: coping, sjukhus, sjuksköterska, stress, stressorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
  

Abstract 

Nurses in hospital wards experience stress from increasing demands and lack of support from 

the employer, low control and a high workload. The aim of this study is to investigate what 

kind of stressors exists among ward nurses at hospitals and what kind of coping strategies 

they are using to handle the stress. Questions to be answered for the study is: What stressors 

exist among nurses at hospitals? What coping strategies are the nurses using to handle the 

stress? The method is systematic literature study. Analysis method is content analysis. 14 

articles were included. The articles were found in the databases Cinahl+, PubMed and 

PsycInfo. The results showed that nurses experience stress from a high workload, lack of 

staff, time pressure, reorganizations and lack of support from the management among other 

factors. The result showed that the nurses used problem focused coping, emotional focused 

coping and seeking social support. The conclusion of the studies result is that the nurses 

experienced stressors of various kinds. The coping strategies used are individual and 

depending on the situation. 

Keywords: coping, hospital, nurse, stress, stressors  
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Inledning   

Författarnas intresse för att genomföra den här litteraturstudien väcktes genom många år som 

yrkesverksamma sjuksköterskor på olika arbetsplatser. Sjuksköterskor utsätts för press och 

stress i arbetet på vårdavdelning på sjukhus. Stress är vanligt inom sjuksköterskeyrket på 

grund av brist på personal, hög arbetsbelastning och omorganiseringar. Zanderin et al (2005) 

menar att stress räknas som ett av de allvarligaste hoten mot hälsan och ett av de största 

problemen i arbetsmiljön i dagens samhälle. Enligt Wheeler (1997) är stress en stor orsak till 

frånvaro från arbetet, frustration och sjukdom bland sjuksköterskor och det räknas som den 

största orsaken till att många väljer att lämna professionen. Att som sjuksköterska använda en 

effektiv copingstrategi är viktigt för att klara av att arbeta vidare inom yrket.  
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1. BAKGRUND  

1.1 Begreppet stress 

Termen stress har varit en erkänt begrepp i mer än sexhundra år i människans historia 

(Cassidy, 2003). Stress är viktigt för vår överlevnad och ger oss energi att t.ex. springa fortare 

och slåss för att överleva (Zanderin et al, 2005). Kroppens stressreaktion var från början till 

för att skydda individen mot faror i den primitiva existensen för miljoner år sedan. Idag utsätts 

individen dagligen för stress genom information och utmaningar från arbete och samhället 

(Johansson, 2005). I arbetslivet leder stress till en ökad prestationsförmåga upp till en viss 

gräns därefter minskar istället förmågan att prestera (Zanderin et al, 2005). Det finns olika 

synsätt för att definiera stress. Ett synsätt är att individen svarar fysiologiskt och psykiskt på 

olika påfrestningar (Bunkholdt, 2004). Hans Selye är en känd stressforskare inom det här 

synsättet och definierade stress som kroppens svar på påfrestning eller utmaning genom 

uppvarvning (Theorell, 2012). Ett annat synsätt på att definiera stress är att individen utsätts 

för en yttre påfrestning som kräver en insats för att hantera eller att stress är en reaktion 

mellan individen och miljön (Folkman, 2011). I Benner och Wrubels omvårdnadsteori nämns 

stress och coping som två centrala begrepp. De beskriver stress som en störning och menar att 

för att hantera situationen behöver individen bemästra störningen (Kirkevold, 1994). 

1.2 Hur stress påverkar kroppen  

När vi blir stressade aktiveras det sympatiska autonoma nervsystemet som i sin tur ökar 

mobiliseringen av kroppens resurser. När det parasympatiska nervsystemet aktiveras går 

kroppen i viloläge och får återhämtning. Det sker ständigt ett samarbete mellan dessa två 

nervsystem och tillsammans samordnar de processer som matsmältning, kroppstemperatur, 

andning och blodtryck. Kroppen strävar oavbrutet efter ett balanserat tillstånd.  I och med att 

det sympatiska nervsystemet aktiveras medför detta en rad olika förändringar i kroppen; 

pupillerna vidgas och hörseln skärps, andningsfrekvensen ökar och puls och blodtrycket stiger 

(Grossi, 2008). Även om stress på kort sikt är viktig för att öka kroppens förmåga så kan 

långvarig stress leda till besvär och i förlängningen sjukdom. Några vanliga konsekvenser av 

långvarig stress är värk och muskelspänningar i olika delar av kroppen, migrän och tryck över 

bröstet (Danielsson, 2003).  



 

3 
 

1.3 Stressorer 

Enligt Socialstyrelsen (2009) upplever arbetare inom landstingssektorn att deras arbete blivit 

jäktigare och mer psykiskt ansträngande de senaste 20 åren. Frekventa omorganisationer kan 

vara en orsak till en mer stressig och psykiskt påfrestande arbetssituation. Enligt Zaghloul 

(2008) kan den ökade stressen också bero på oklarheter över sjuksköterskans roll och ett ökat 

ansvar. Zanderin et al (2005) menar att sjuksköterskan ofta har låg egenkontroll i sitt arbete, 

vilket innebär att det är svårt att förutspå, planera och göra upp en plan för att hantera 

arbetsdagen och därför uppkommer stress. 

Vårdpersonal möts dagligen av människor med komplexa livssituationer. Vården upplever 

också en ständig resursbrist när det gäller personal och låga löner. Ofta upplevs situationer 

vara övermäktiga att hantera med de befintliga resurserna (Bunkholdt, 2004). Tidigare 

forskning har visat att stresskällor för sjuksköterskor inte är statiska. Med en arbetsmiljö och 

arbetsförhållanden i förändring skapas nya stressorer (Mc Vicar, 2003). Enligt Cassidy (2003) 

finns sex olika områden för att identifiera källor till stress på arbetet. Dessa områden är typ av 

arbete, relationer, roller, organisation, karriärmöjligheter samt förhållandet mellan fritid och 

arbete. Typen av arbete handlar om arbetsmiljö och arbetsuppgifter, relationer innefattar alla 

relationer på alla plan inom organisationen. Roller berör konflikter, oklarheter kring 

arbetsrollen och utförande. Stress i organisationen påverkas av rådande arbetsklimat och 

kultur. Cassidy (2003) menar att de individuella skillnaderna i hur individen reagerar på stress 

förklaras i kognitiva termer och individens känslighet och tålighet vad gäller stressoren. Stress 

är inte bara individens lidande utan det kan också få konsekvenser för arbetsgivaren genom 

stora kostnader för vård, produktionsminskning och förtidspensionering (Assadi & Skansen, 

2000).  

1.4 Sjuksköterskans profession  

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2007) etiska kod har sjuksköterskan fyra 

ansvarsområden; arbeta hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, minska lidande och återge 

hälsa.  

Sjuksköterskan inom sjukhus bedömer, planerar och utför omvårdnadsåtgärder till individer 

som är sjuka. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar för patienten som är inlagd på 

avdelningen tills denne omplaceras eller dör. I arbetsuppgifterna ingår administrering av 

läkemedel, medicinsk bedömning, observation och samarbete med olika yrkesgrupper. Många 
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olika faktorer påverkar relationen mellan sjuksköterska och patient t.ex. arbetsmiljön, 

samhällets krav och organisationen (Jahren- Kristoffersen et al, 1998). Sjuksköterskan 

förväntas att ha en bred kunskap om omvårdnad, förmåga att använda teknisk utrustning och 

hantera människors kriser (McNeely, 1995). 

1.5 Teoretisk referensram 

Karasek & Theorells krav-kontroll-stödmodell visar sambandet mellan psykiska krav i den 

yttre miljön och vilka möjligheter som finns att utöva kontroll och tillgången till stöd. Fyra 

olika situationer beskrivs i modellen. Det avspända läget är när kraven är låga och kontrollen 

hög, den passiva när kraven är låga och liten kontroll. Det spända läget är när kraven är höga 

och lite kontroll och den aktiva när man har höga krav men hög kontroll. Har individen 

dessutom bra känslomässigt och praktiskt stöd från chef och arbetskamrater minskar det 

risken för sjukdom (Theorell, 2012). 

 

Bild: Krav- kontroll-stödmodellen. Källa: Theorell, 2012 

 

Individer under stress som har höga krav och liten kontroll över situationen löper störst risk 

att utveckla ohälsa. På en vårdavdelning måste sjuksköterskorna arbeta professionellt under 

höga krav, dessutom förändras förutsättningarna för arbetet konstant och oväntade situationer 

uppkommer ofta (Ekman & Arnetz, 2005). 

 

1.6 Coping 

Hur individen hanterar ett problem benämns med ordet coping inom psykologin (Theorell, 

2012).  Coping är individens försök till att reducera hot och press oberoende om de är lyckade 
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eller inte (Bailey & Clarke, 1989). Stresshantering är viktigt både för den enskilda individen 

och för arbetsgivaren och samhället (Assadi & Skansen, 2000). Inom stressforskningen finns 

sju dominerande teman på hur väl individen hanterar stress. Några av dem är; upplevd 

kontroll, upplevd socialt stöd, problemlösningsstil, känslomässig reaktion samt optimism och 

pessimism (Cassidy, 2003).  Bailey & Clarke (1989) menar att en sjuksköterska som lärt sig 

att hantera stress får en ökad kontroll över sig själv och situationen och också en ökad 

förmåga att kunna koncentrera sig på patienten.  

1.7 Copingstrategier  

Enligt Bailey och Clarke (1989) grupperas coping in i tre olika kategorier; direkt coping, 

indirekt coping och undvikande coping.  

Problemfokuserad coping är individens strävan att hantera påfrestningar genom att planera 

och tänka ut en plan för att hantera situationen. Här inkluderas direkt coping (Bailey & 

Clarke, 1989). Bunkholdt (2004) menar att den här metoden används för att komma åt själva 

problemet som utlöst stressen. Indirekt coping används i situationer som individen inte direkt 

kan påverka. Det kan vara att individen försöker se annorlunda på situationen eller använder 

metoder för att ändra upplevelsen av situationen (Bailey & Clarke, 1989). 

Känslofokuserad coping handlar om att försöka hantera de känslor som hoten ger upphov till.  

Undvikande coping är när individen tillfälligt försöker reducera stressen genom ett 

undvikande eller förnekande tillvägagångssätt. Det kan innebära ökad alkohol- och 

matkonsumtion, rökning eller att isolera sig. Denna metod är effektiv på kort sikt men har ofta 

konsekvenser på lång sikt. Copingstrategier kan användas enskilda eller kombinerat beroende 

på vad som fungerar bäst för individen och under rådande situation (Bailey & Clarke, 1989). 

Coping kan också vara att acceptera att det inte går att göra något åt en situation (Ekman & 

Arnetz, 2005). Hur effektiv en copingstrategi är beror på individen, situationen och det 

förväntade resultatet (Cassidy, 2003). 

1.8 KASAM 

Antonovsky (2005) beskriver KASAM, känsla av sammanhang med tre komponeter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet betyder att individen upplever 

miljön inom och utom sig som ordnad, sammahängande, strukturerad och tydlig. Hanterbarhet 

innebär vilka resurser individen har för att möta de krav som ställs inför. Meningsfullhet 

innebär hur mycket individen känner sig motiverad och engagerad i en situation. Individer 
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med ett starkt KASAM är medvetna om sina känslor och har en högre benägenhet att hantera 

ansträngda situationer.  De individer med svagt KASAM är angelägna att anklaga andra för 

saker som går fel och har en sämre stresshanteringsförmåga. 

1.9 Problemformulering 

Sjuksköterskor på sjukhus utsätts dagligen för stress från olika källor. Sjuksköterskan är 

spindeln i nätet under omvårdnadsarbetet och förväntas finnas tillgänglig för kollegor, patient 

och anhöriga samt utföra en professionell och säker omvårdnad. Det finns olika former av 

copingstrategier för att hantera den uppkomna stressen. Vilken strategi som används beror på 

sjuksköterskans personlighet och på rådande situation. Syftet med den här litteraturstudien är 

att ta reda på vilka stresskällor sjuksköterskor upplever på sjukhusavdelningar samt vilka 

copingstrategier de använder. Företagssköterskan möter individer med stressrelaterade 

sjukdomar och därför är detta ämne mycket intressant och relevant till författarnas utbildning. 

I det förebyggande tänkandet inom företagshälsovården är det intressant att undersöka vilka 

stresskällor som finns på sjukhus och att beskriva vilka copingstrategier sjuksköterskor 

använder för att hantera den arbetsrelaterade stressen. 

2. SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka stressorer som finns hos 

avdelningssjuksköterskor på sjukhus och vilka copingstrategier de använder för att hantera 

stressen. 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka stressorer finns hos sjuksköterskor som arbetar på sjukhusavdelning? 

2. Vilka copingstrategier använder sjuksköterskor på sjukhus för att hantera stressen?  

3. METOD 

3.1 Design 

Vald metod är en deskriptiv systematisk litteraturstudie. Enligt Backman (2008) är en 

förutsättning för att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie att det finns tillräcklig 

tillgång till studier med hög kvalitet. Innan en litteraturstudie kan genomföras måste 

författaren ”läsa på” och bli insatt i tidigare forskning inom ämnet. Därefter analyseras och 

diskuteras resultatet för att sedan dra slutsatser.  
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3.2 Urval 

Enligt Östlundh (2012) delas litteratursökningen upp i två olika steg, en inledande 

informationssökning och den egentliga informationssökningen. I den första fasen får 

forskaren en översikt och förståelse över forskningsområdet och det ger också hjälp att ringa 

in ett lagom stort ämnesområde. Breda sökningar görs och olika informationskällor används. 

Den egentliga informationssökningen görs mer systematiskt, det är viktigt att författaren då 

har en bred kunskap om ämnet och att det planeras och att tillvägagångssättet dokumenteras. 

Forsberg & Wengström (2013) identifierar olika sätt att söka litteratur; manuellt och genom 

databassökning.  

Författarna hade från början en god kunskap om ämnet stress genom många års 

arbetslivserfarenhet, utbildning och egna intresse av ämnet. Innan studien påbörjades lästes 

dock tidigare genomförd forskning och litteratur inom ämnet, både från nätet, i dagstidningar 

och från böcker. Det valda forskningsområdet var mycket stort och det var därför viktigt att 

begränsa studien i ett tidigt skede.  

Efter litteraturgenomgången bestämdes ett preliminärt syfte samt formulering av 

frågeställningar. Därefter identifierades en del sökord. De valda sökorden var coping, 

hospital, job stress, nurse, occupational stress, stress, stressors, och workplace. Sökningar 

gjordes i databaserna Cinahl+, PubMed och PsycInfo. Valda sökord kombinerades enligt 

bifogad sökmatris (bilaga 1). Den booleska operatorn AND användes för att utvidga 

sökningarna (Polit & Beck, 2014). Sökningarna begränsades till åren 1994-2014. Endast 

granskade artiklar inkluderade, så kallade per-reviewed som var skrivna på engelska och 

svenska. Artiklar från Europa, Nordamerika och Australien inkluderades eftersom de antas ha 

likvärdig standard på vården och det därför blir lättare att identifiera resultatet med svensk 

sjukvård och sjuksköterskor. Studier med både kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades. 

Studier som inte gjordes på sjukhus exkluderades.  Artiklar från databaserna Cinahl+ och 

PsycInfo inkluderades, eftersom de mest relevanta studierna hittades där. PsycInfo börjades 

det sökas i vid ett senare skede av studien då det upptäcktes att ämnet stress var nära relaterat 

med psykologi. Sökningar av artiklar har även gjorts manuellt efter att ha läst referenslistor 

från artiklar som var relevanta till studien, och resulterade i en artikel. Manuella sökningar 

kan göras på egen hand och kan vara fördelaktigt i ett tidigt skede av studien eller om man 

fastnat (Östlundh, 2012).  Hjälp med sökningar i databaser har fåtts av bibliotekarier på 
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Karolinska Institutets bibliotek. Totalt inkluderas 14 stycken artiklar i studien, sju kvalitativa 

och sex kvantitativa och en artikel som var både kvalitativ och kvantitativ (bilaga 2). 

3.3 Analys 

Det grundläggande tillvägagångssättet i innehållsanalys utmärks av att forskaren på ett 

metodisk och stegvist sätt klassificerar insamlad information i syfte att identifiera mönster och 

teman (Forsberg & Wengström, 2013). Informationen bryts ner i mindre enheter, namnges 

och grupperas tillsammans med liknande koncept (Polit & Beck, 2014). I denna studie 

användes deduktiv ansats som enligt Lundman & Hällgren-Graneheim, (2012) innebär att 

forskaren utgår ifrån ett i förväg bestämt kodningsschema. Detta bestämdes efter att 

författarna studerat tidigare forskning inom ämnet och därefter skapat en viss förförståelse. 

Efter varje genomförd sökning i databaserna med sökorden lästes titeln på de flesta artiklar i 

sökträffslistan. I nästa steg lästes abstractet på de artiklar som verkade relevanta utifrån 

rubriken för att få en uppfattning om innehållet. Om sedan abstractet verkade relevant 

inkluderades den artikeln till nästa steg, då hela artikeln lästes. Båda författarna läste igenom 

alla artiklarna för att försöka få en så bra överblick av dess innehåll som möjligt. Artiklarnas 

metod, urval, syfte och viktigaste resultat antecknades. De bedömdes systematiskt enligt 

verktyget GRADE som är en förkortning av Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation som beskriver styrkan i artiklarna, vad gäller evidensstyrka och 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån en deduktiv ansats användes Stressorer 

(Bunkholdt, 2004) och Coping (Theorell, 2012) som referensram. Artiklarna som valdes ut 

hade både kvalitativ och kvantitativ ansats och resultatet presenterades därför olika i 

studierna. I de kvalitativa artiklarna var det viktigt att presentera resultatet som helhet för 

studien och inte bara med enskilda citat, vilket ofta bara representerar en enskild person i 

studien. Denna studie undersöker två olika delar, stressorer och coping. Dessa två 

huvudteman, kondenserades sedan ner till underrubriker till respektive huvudtema. Valda 

underrubriker för stressorer namngavs, sjuksköterskans arbete, patientarbete, relationer, 

roller, organisation, karriärmöjligheter och förhållande mellan arbete och fritid. 

Underrubriker för coping namngavs, upplevd kontroll, söka socialt stöd, problembaserad 

coping, känslofokuserad coping och optimism.  
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3.4 Etiska överväganden  

I studien inkluderas endast studier som har fått godkännande av en etisk kommitté eller på 

annat sätt granskats etiskt. Alla artiklar redovisas som inkluderats i studien samt tar även med 

de artiklar vars resultat inte är enligt våra egna åsikter eller förväntningar (Forsberg & 

Wengström, 2013). Andra etiska överväganden som bör beaktas är att, deltagarna i en studie 

ska inte utsättas för fara, informationen de lämnar ut ska inte kunna användas emot dem 

senare, deltagandet i studien ska vara frivilligt, deltagarna ska kunna vara anonyma och vill en 

person ej delta i studien ska forskaren respektera det (Polit & Beck, 2014). 

4. RESULTAT 

De artiklar som inkluderades i studien identifierade en rad olika stressorer och 

copingstrategier hos sjuksköterskorna. De presenteras i rubriker under frågeställningarna: 

Vilka stressorer finns hos sjuksköterskor som arbetar på sjukhus? och Vilka copingstrategier 

använder sjuksköterskor på sjukhus för att hantera stressen? 

4.1 Stressorer 

4.1.1 Sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade en allt för stor arbetsbelastning (Pino & Rossini, 2012; 

Tyson, Pongruengphant & Aggarwal, 2002; Laranjeira, 2011; Tyler & Ellison, 1993; Lim, 

Bogossian & Ahern, 2010; Hall, 2004; Burgees, Irvine & Wallymahmed, 2010; Happell et al, 

2012). Sjuksköterskorna var bekymrade över att patienterna inte skulle få en säker och rätt 

vård på grund av omorganisering eller brist på personal (Pino & Rossini, 2012; Tyson et al, 

2002; Hall, 2004; Hays et al, 2006). Sköterskorna hade ofta flera uppgifter med samma höga 

prioritet på grund av personalbrist och var tvungna att prioritera det som var mest akut i 

stunden (Hall, 2004). Osäkerhet upplevdes över att vara för få sjuksköterskor och 

undersköterskor på avdelningen. De uppfattades stressande med det ökade ansvaret om något 

oväntat händer samt över att behöva göra prioriteringar (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003; 

Hays et al, 2006).  

“Well it’s really inadequacy, I must say. It’s also related to staff shortages, that there’s 

always a shortage of nurses and staff in general” (Olofsson et al, 2003, s 355)  

 

Yttre begränsningar på arbetsplatsen som brist på medicin, material och att arbeta med teknisk 

utrustning man inte kände sig trygg med framkallade stress (Hall, 2004; Moszczynski & 
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Haney, 2002). Vidare fanns en upplevelse av tidspress och förväntningar från omgivningen att 

uppgifter ska bli utförda på en gång och att sköterskan ska finnas tillgängliga för alla patienter 

samtidigt (Hall, 2004; Happell et al, 2012). Att inte ha tillräckligt med tid för att ta hand om 

patienterna på grund av ökat administrativt arbete var frustrerande. Flera av sjuksköterskor 

upplevde maktlöshet, hopplöshet och frustation över att de inte kunde påverka 

arbetssituationen och många kände sig ofta otillräckliga (Hays et al, 2006; Olofsson et al, 

2003). Patienter och anhöriga befinner sig ofta i en psykologisk kris när någon närstående blir 

inlagd på sjukhus. Att säga rätt saker, på rätt sätt och vid en bra tidpunkt upplevdes mycket 

stressande. Man kunde se att sjuksköterskor som var öppna, utåtriktade och närvarande 

mentalt upplevde mindre stress i den här situationen. Ett samband fanns också mellan antal 

yrkesverksamma år som sjuksköterska och graden av stress vid hanterandet av patienter och 

anhöriga (Burgess et al, 2010). På vissa avdelningar fanns dåliga möjligheter att kunna gå 

ifrån arbetet och vara för sig själv en stund i ett personalrum (Happell et al, 2012).  

“I just sometimes have to have a five minute break and get breathers… stepping back for a 

few minutes. Sometimes you just have to take a break and clear your mind and then jump back 

into it feet first” (Hall, 2004, s. 8) 

4.1.2 Patientarbete 

Akuta situationer med ostabila och hastigt försämrade patienter framkallade ofta stress då 

osäkerhet kunde upplevas kring vad patienten behöver för vård i just den situationen (Hays et 

al, 2006; Hall, 2004; Laranjeira, 2011). Att se svårt skadade patienter upplevdes som 

stressande för sjuksköterskor som jobbade på en traumaavdelning (Moszczynski & Haney, 

2002). Hantera anhöriga som inte samarbetade eller var förstående över situationen samt att 

behöva ta emot ilska och missnöje från patient och anhöriga framkallade stress (Laranjeira, 

2011; Florio, Donnelly & Zevron 1998; Happell et al, 2012). I långvariga relationer mellan 

patient och sjuksköterska upplevdes stress då gränserna mellan sjuksköterska och patient 

suddades ut (Dolan, Strodl & Hamernik, 2012). Några studier visade på en hög stressfaktor 

vad gäller att hantera död och döende och förlängningen av patientens lidande (Laranjeira, 

2011; Tyler & Elison, 1993; Hays et al, 2006; Rossini & Pino, 2012; Florio et al, 1998).  

4.1.3 Relationer  

Sjuksköterskorna upplevde trygghet i varandra men om kollegorna var stressade kände de 

också stress. Många kände stress av att jobba med oerfarna kollegor då de visste att ingen 

kunde hjälpa dem. De kände låg kontroll över sina kollegors erfarenhet och inkompetens. 
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Konflikter och aggressioner mellan kollegor var en stressfaktor (Lim et al, 2010; Tyler & 

Ellison, 1993; Hays et al, 2006; Hall, 2004).  

”…another big stressor in our unit right now is the lack of experience, in particular the night 

shift…the average number of months of experience is…nine months of experience, and..it´s 

just not enough. And I don´t think it´s safe for the patients, and I just have a year of 

experience so I ´m right in there” (Hall, 2004, s. 10) 

Svårighet att nå ansvarig läkare var en stor stressfaktor (Happell et al, 2012). Brister i 

kommunikationen mellan kollegor och brister i teamarbetet upplevdes som stressande (Hall, 

2004; Happell et al, 2012; Tyson et al, 2002). Sjuksköterskorna upplevde ofta att de blev 

kritiserade av annan personal för sin utförda vård. De kände att de ofta var tvungna att 

försvara sitt arbete. Det upplevdes som mycket stressande då de ”lagt ner hjärta och själ” i sin 

omvårdnad. Sjuksköterskor på mindre orter tyckte det var stressande när en patient kom in på 

sjukhuset som de var bekant med eller kände igen (Moszczynski & Haney, 2002).  

4.1.4 Roller  

Sjuksköterskorna ställde höga krav på sig själva och var självkritiska. De kände ofta att de 

inte kunde leva upp till patientens förväntningar. Frustration upplevdes över att behöva utföra 

underkvalificerade arbetsuppgifter som annan yrkesgrupp skulle kunna göra och samtidigt ha 

kvar sina sjuksköterskeuppgifter som ingen annan kan hjälpa till med (Hall, 2004; Florio et al, 

1998). Sjuksköterskorna upplevde att deras yrkesroll var otydlig, en del kände sig som en 

förmedlare mellan läkare och patient. De beskrev att det var svårt att räcka till när flera 

patienter behövde deras hjälp samtidigt, dessutom upplevde de att de även förväntades finnas 

tillgängliga för anhöriga och undersköterskor (Lim et al, 2010; Olofsson et al, 2003; Florio et 

al, 1998).   

4.1.5 Organisationen 

Organisatoriska faktorer var en högt rankad stresskälla, det inkluderar brist på information 

och delaktighet i beslutfattande (Florio et al, 1998; Tyson et al, 2002; Pino & Rossini, 2012). 

Sjuksköterskorna saknade att kunna reflektera med kollegor efter dagens slut och upplevde 

brister i stöd och support av sjukhusledningen (Moszczynski & Haney, 2002; Happell et al, 

2012; Tyler & Ellison, 1993; Olofsson et al, 2003; Rossini & Pino, 2012). En sjuksköterska 

uttryckte missnöje av att andra yrkesgrupper fick gruppreflektioner regelbundet medan 

sjuksköterskor ”förväntades klara av svåra saker själva” (Moszczynski & Haney, 2002). 
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”…I personally don´t feel that we`re very well supported by management, or listened to even. 

None of the concerns that we raise ever go anywhere. We´re not told we`re doing a good job” 

(Happell et al, 2012, s. 641) 

4.1.6 Karriärmöjligheter 

På grund av frekventa omorganisationer och politiskt beslutsfattande kände en del 

sjuksköterskor osäkerhet kring sin anställning vilket skapade stress (Tyson et al, 2002).  

Upplevelse fanns bland sköterskorna av dåliga karriärmöjligheter. De upplevde att deras 

ansträngningar på arbetet inte blev belönat vilket skapade stress och frustration (Happell et al, 

2012). Lönen gav stort missnöje och skapade stress hos många i personalen (Hall, 2004). 

4.1.7 Förhållandet mellan arbete och fritid 

Stress på arbetet bland sjuksköterskorna påverkade och skapade konflikt med familjen och 

sociala relationer (Lim et al, 2010; Tyson et al, 2002). Sjuksköterskorna beskrev hur de på 

grund av krävande arbetsuppgifter och tidsbrist hade svårighet att koppla av från arbetet på 

fritiden. De uttryckte trötthet, irritation och sömnsvårigheter som i det långa loppet drabbade 

deras familjer (Olofsson et al, 2003). Sjuksköterskorna ansåg att skiftarbete även är en orsak 

till långvarig stress och trötthet (Happell et al, 2012; Lim et al, 2010).  

4.2 Coping 

4.2.1. Upplevd kontroll 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade kontroll över sina personliga känslor och liten kontroll 

vad gällde organisatoriska faktorer (Florio et al, 1998). Sjuksköterskor som hade kontroll över 

situationen upplevde arbetstillfredsställelse (Pino & Rossini, 2012). 

4.2.2. Söka socialt stöd   

Socialt stöd upplevdes som en viktig copingstrategi bland sjuksköterskorna (Lim et al, 2010 

& Hays et al, 2006; Tyson et al, 2002; Hall, 2004; Laranjeira, 2011; Tyler & Ellison, 1993; 

Pino & Rossini, 2012). Denna strategi användes ofta av sjuksköterskor vid organisatorisk 

stress (Tyson et al, 2002). Sjuksköterskorna erbjöds formellt och informellt stöd från 

arbetsgivaren för att minska stressen. Formellt organisatoriskt stöd inkluderar schemalagda 

personalmöten och informellt stöd inkluderar högt i tak samt att arbetsgivaren erbjöd flexibla 

arbetstider vilket upplevdes positivt av sjuksköterskorna (McAbee, 1994). I flera studier 

användes denna strategi genom att sjuksköterskorna pratade med varandra. Familjen och 

vänner var också viktiga för känslomässiga behov (Moszczynski & Haney, 2002; Laranjeira, 

2011; Tyler & Elison, 1993 & Lim et al, 2010). Vid vårdandet av en hastigt försämrad patient 
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hjälpte det att kommunicera med och få stöd av annan kollega, det upplevdes som en stor 

lättnad (Hall, 2004). Sköterskor sökte också stöd och råd inom sjukhuset av chef och mentorer 

(Tyler & Ellison, 1993). Sjuksköterskorna kunde också spendera sin tid och uppmärksamhet 

till saker som inte hade med arbetet att göra som träning och fritidsintressen och aktiviteter 

som att shoppa, läsa, titta på tv, trägårdsarbete och yoga (McAbee, 1994; Tyler & Ellison, 

1993). 

4.2.3. Problemfokuserad coping 

Sjuksköterskor upplevde att problemfokuserad coping gav positiv effekt. De ansåg att det är 

den mest effektiva strategin för att hantera stress genom att ta itu med problemet (Lim et al, 

2010; Laranjeira, 2011; Hays et al, 2006; Hall, 2004; Burgess et al, 2010; Tyler & Ellison, 

1993; Tyson et al, 2002; Moszczynski & Haney, 2002). 

” you have to rely on each other… that´s the time we all pull together as a team and we´re 

using each other´s resources to problem-solve until the almighty team can come up” 

(Moszczynski & Haney, 2002, s. 502) 

När sjuksköterskan arbetade med begränsade personal- och materialresurser hanterades det 

genom att prioritera patientens viktigaste behov genom problemlösning. Problemfokuserad 

coping användes när sjuksköterskan trodde sig kunna förändra sin miljö för att kunna hantera 

stressen (Moszczynski & Haney, 2002; Laranjeira, 2011). Kognitiva strategier användes 

ibland för att lösa ett problem baserat på tidigare erfarenheter. Vissa skrev ner problem för att 

lätta på spänningen (Tyler & Elison, 1993). I en studie såg man däremot att problemlösning 

inte användes i samband med patientarbete (Tyson et al, 2002). 

4.2.4. Känslofokuserad coping 

Sjuksköterskorna hanterade sina känslor av stress runt patienten, organisationen, hem-

jobbrelationer och arbetsbelastningen genom undvikande beteende (Moszczynski & Haney, 

2002; Tyson et al, 2002; Laranjeira, 201; McAbee, 1994; Lim et al, 2010). Genom 

självkontroll ansträngde sig sjuksköterskorna för att reglera sina känslor och handlingar 

(Laranjeira, 2011). Några sköterskor grät, gick ut för en drink efter jobbet eller rökte mer än 

normalt. Många drog sig undan och försökte undvika människor, spendera tid ensam, 

förbereda sig mentalt på det värsta eller ta en dag ledigt. Sjuksköterskorna distanserade sig 

från problemet, undvek stressiga situationer och tog avstånd från andra kollegorna för att 

skydda sig själva (Lim et al, 2010; Rossini & Pino, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att när 

situationen blev känslomässigt påfrestande tog de avstånd från situationen för att reflektera 
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(McAbee, 1994; Lim et al, 2010). Distansering användes av sjuksköterskorna som hade en 

långvarig relation med patienter (Laranjeira, 2011; Dolan et al, 2012). Vissa förnekade att 

problemet existerar genom att övertyga sig själv att problemet kommer lösa sig självt. Dessa 

sköterskor skämtade mycket, var glada och försökte inte bli involverade i stressande 

situationer. De menade att de jobbade bra i stressiga situationer för att de glömde bort att de 

var stressade (Tyler & Ellison, 1993).  

4.2.5. Optimism 

Positivt tänkande skapade positiv mening och gav personlig utveckling för sjuksköterskorna. 

Det kändes viktigt att veta vad som hände med patienten när denne lämnade avdelningen. De 

utvärderade sig själva och sitt arbete genom positivt tänkande (Moszczynski & Haney, 2002 

& Tyler & Ellison, 1993). 

”I like to know (the patient outcome) and it´s not more of curiosity- it´s my way of dealing 

with ´Did we give good care…could we have done something better´, you always question 

that in yourself” (Moszczynski & Haney, 2002, s. 502) 

5. DISKUSSION 

Att sjuksköterskans arbete ofta är stressigt är bekräftat i tidigare studier. Syftet med studien 

var att ta reda på vad som orsakar stress hos sjuksköterskan på sjukhus och hur stressen 

hanteras. För att sjuksköterskan ska kunna ge en bra omvårdnad och bidra till patientens 

läkande måste även sjuksköterskan ha en god hälsa och trivas på arbetet. Många olika 

stresskällor och copingstrategier identifierades. Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus 

upplevde stress som påverkar deras arbete i form av hög arbetsbelastning, brist på personal, 

omorganisationer, tidspress, skiftarbete, akuta situationer, ostabila patienter, kontakt med 

anhöriga, oerfarna kollegor, brist på kommunikation mellan personal, brist på stöd och 

feedback från chefer. Copingstrategier som identifierades av sjuksköterskorna i resultatet var 

problemfokuserad- och känslofokuserad coping, upplevd kontroll, optimism och pessimism 

samt att söka socialt stöd.  

5.1 Metoddiskussion 

Systematisk litteraturstudie var en bra metod för att undersöka och sammanfatta tidigare 

forskning inom området. Mycket material fanns att tillgå, i början av forskningsprocessen var 

det svårt att välja inriktning och att avgränsa studien. När avgränsningen väl gjordes blev 

materialet mer överskådligt och fokus kunde läggas på det vi egentligen ville undersöka. Den 

riktning som studien till slut tog baserades mycket på författarnas eget intresse av 
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sjuksköterskans stress. En svaghet med systematisk litteraturstudie är att artiklarna redan är 

tolkade och analyserade av en annan författare. I denna studie har författarnas egna tolkningar 

försökts sättas åt sida för att inte påverka resultatet och därmed påverka studiens trovärdighet. 

I den här litteraturstudien användes 14 stycken artiklar. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar inkluderades. Artiklarnas urvalsförfarande och analysmetod varierade. Artiklar som 

handlade om sjuksköterskor som arbetar på sjukhus valdes till studien. Studien har inte 

begränsats till forskning inom ett visst område på sjukhus utan inkluderat studier från olika 

sorters avdelningar. Anledningen till det var ett intresse av att se sjuksköterskor från olika 

områden och deras, kanske olika upplevelser av stress och coping. Enbart artiklar från 

västvärlden inkluderades även fast mycket forskning inom området gjorts i Asien och andra 

delar av världen. Det beslutet grundades på att resultatet så långt som möjligt ska kunna 

relateras till svenska förhållanden. Artiklar söktes från åren 1994-2014. Där kunde ha 

övervägts att inkludera artiklar från enbart de senaste 10 åren för att få ett resultat som baseras 

på så aktuell forskning som möjligt. Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska 

valdes bort eftersom båda författarna behärskar enbart de språken. Sökorden var relevanta till 

syftet och gav artiklar med god kvalitet, vilket kunde styrkas med hjälp av GRADE. 

Artiklarna analyserades med innehållsanalys med deduktiv ansats. Svaghet med 

innehållsanalys är enligt Dahlberg (2014) att den har ett lågt vetenskapligt värde, låg 

analysnivå och risk för feltolkning och brist på att få en djupare insikt om ämnet som behövs i 

vetenskapliga sammanhang. De kvalitativa artiklarna gav mer substans till vårt resultat 

eftersom de hade ett mer beskrivande och personligt resultat än de kvantitativa studierna. De 

flesta kvantitativa artiklarna använde samma typer av mätinstrument och därför fick de ett 

smalare och ganska lika resultat. De studierna kändes begränsade eftersom nya 

forskningsresultat kanske sällan framkommer då det enbart fanns standardiserade 

svarsalternativ. Dock är mätinstrumenten erkända och av hög kvalitet. En del skalor och 

diagram var svåra att förstå från de kvantitativa artiklarna, dock fanns en förklarande text till 

dem som gjorde att författarna ändå kunde förstå resultatet. Att artiklarna var skrivna på 

engelska gjorde också att det ibland var svårt att förstå innebörden av resultatet. Vid 

tveksamheter läste båda författarna ännu en gång igenom stycket och diskuterade tolkningen 

av texten. De flesta artiklar vi valde undersökte samma saker med några undantag. Några 

handlade om både stressorer och copingstrategier och andra om enbart stressorer eller coping. 

En av de inkluderade artiklarna är en litteraturstudie, den valdes med i studie på grund av hög 

kvalitet och att en granskning av artikelns referenslista har gjorts. I de flesta studierna var 
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majoriteten kvinnor. Hade varit intressant att jämföra män och kvinnor men vi valde att inte 

fokusera på det i den här studien. I några studier var också svarsfrekvensen låg, vilket kanske 

påverkar resultatet. Däremot kunde vi se att de flesta artiklarnas resultat som baserats på 

frågeformulär överensstämmer bra.  

Om verkligheten och tolkning stämmer överens finns validitet (Olsson & Sörensen, 2011) 

Resultat i denna studie överensstämmer med flera andra litteraturstudier som har gjorts inom 

ämnet och därför har studien god validitet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien visade att hög arbetsbelastning var en av de vanligaste orsakerna 

till stress, detta bekräftas av Tyson et al (2002), Laranjeira (2011), Tyler & Ellison (1993), 

Hall (2004) och Lim et al (2010). Upplevelsen av en allt för stor arbetsbelastning kan orsakas 

av olika faktorer. Det finns två konsekvenser, en kvalitativ och en kvantitativ av för stor 

arbetsbelastning. För få sjuksköterskor på arbetsplatsen gör det svårt att uppnå patientens 

behov och när arbetsuppgifterna inte minskade trots för få sköterskor, resulterade det i sämre 

kvalitet på vården (Hall, 2004) Att personalbrist var ett stort problem bekräftades också av 

Tyson et al, (2002), Olofsson et al, (2003) & Hays et al (2006). Karasek & Theorells krav-

kontroll- stödmodell förklarar sambandet mellan psykiska krav och möjligheten att utöva 

kontroll över situationen och dess konsekvenser. En hög arbetsbelastning innebär arbete under 

spänt läge, kombinerat med för lite personal ökar spänningen samt minskar kontrollen över 

situationen. Denna kombination är enligt Karasek och Theorell förenat med en obalans och 

kan leda till ohälsa. Resultatet i vår studie visar på en mängd faktorer som tvingar 

sjuksköterskorna att arbeta i det spända läget. Låg bemanning, brist i återhämtning och stor 

arbetsbelastning är bara några av de identifierade faktorerna som sätter sjuksköterskorna i det 

kritiska läget. 

Yttre faktorer framkallade också stress i arbetet. Sjuksköterskorna utsattes för att använda 

utrustning som de inte kände sig trygg med. Brist på material eller medicin skapade osäkerhet 

och stress, vilket bekräftades av Hall (2004) & Moszczynski & Haney (2002). Resultatet visar 

på att sjuksköterskan känner press att utföra ett bra arbete med knappa resurser. Hanterbarhet 

behandlas i Antonovkys KASAM-modell vilket innebär att individen har de resurser som 

krävs i ett visst sammanhang, vilket är en av tre grundpelare för hur väl individen hanterar 

stress. Att vara tillgänglig för patient och anhöriga och samtidigt hinna med sina 

arbetsuppgifter är en svår ekvation för sjuksköterskorna. Att hantera anhöriga kan många 
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gånger vara stressande då de anhöriga ibland inte har förståelse för situationen. Många 

sköterskor känner sig maktlösa och frustrerade över sin arbetssituation. Den situationen 

bekräftas i Happell et al (2012), Hall (2004), Olofsson (2003) & Laranjeira, (2011). Resultatet 

visade att det inte är okomplicerat att jobba i ett team. Många olika professioner är inblandade 

och ibland från olika institutioner med olika rutiner. Sköterskorna i Moszczynski & Haney 

(2002) kände sig ofta kritiserade för deras utförda vård och kände att de var tvungna att 

försvara vad de gjort.  

På sjukhus inträffar ofta akuta situationer som är svåra att förutspå visar vårt resultat. 

Osäkerhet i dessa situationer över vilken vård patienten behöver initialt framkallade stress 

bland sköterskorna i Hays et al (2006), Hall (2004) & Laranjeira (2011). Likaså frånvaro av 

närvarande avdelningsläkare enligt Happell et al (2012). Sjuksköterskorna känner stor 

trygghet i sina kollegor. Däremot fanns en frustration över att behöva utföra underkvalificerat 

arbete och dessutom ha kvar sina egna arbetsuppgifter, säkerligen ett resultat av 

personalbristen. I den ansträngda personalsituationen visade det sig att konflikt och 

aggression inte vara en helt ovanlig stresskälla. Dessutom identifierades frustration över 

kollegors oerfarenhet i Hays et al (2006).  

Enligt resultatet styrs sjukhusen ofta av en organisation med lågt tak där sjuksköterskorna inte 

har stort inflytande eller vetskap i beslutsfattandet. Brist i stöd och beröm från arbetsgivaren 

upplevdes stressande och frustrerande vilket bekräftas i Moszczynski & Haney (2002), 

Happell et al (2012), Tyler & Ellison (1994) & Olofsson et al (2003). Upplevelsen av brist på 

stöd och inflytande som stresskälla bekräftas av Karasek och Theorells teori (Theorell, 2012). 

Där beskrivs hur stressupplevelsen stärks under spänt arbete, med liten kontroll och dåligt 

stöd. Alla chefer inom vården borde ha kännedom om Karasek och Theorells modell så de 

kan förstå att så många olika faktorer hänger samman för att den enskilda arbetaren ska må 

bra. Det är inte bra att skära ner på personal samtidigt som trycket på att ta emot patienter 

ökar. Sjuksköterskan är också en människa i behov av grundläggande saker som återhämtning 

och uppskattning. 

I vår studie framkom att socialt stöd på arbetet är av stor betydelse för att hantera stress. 

Kollegors stöd värderades högt men också att ha ett socialt nätverk utanför arbetet att 

reflektera med var viktigt även om de inte förstod situationen lika väl som kollegorna. Att 

fokusera på saker som inte har med jobbet att göra ansågs värdefullt, vilket bekräftades i 

Tyler & Ellison, (1994). På arbetet värderades samtal i grupp med kollegor och att ha högt i 
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tak (McAbee, 2006). Dessa fynd bekräftas i Karasek och Theorells teori om socialt stöd som 

vi nämnts tidigare i diskussionen. 

Att sjuksköterskan måste vara flexibel i sitt arbete framkommer i vårt resultat. 

Förutsättningarna förändras ständigt, både vad gäller patientens tillstånd, tillgång till material 

och tillgång till kollegor. Ofta behövde sjuksköterskan därefter utöva problemlösning av 

situationen och prioritera det viktigaste i just den stunden, detta bekräftas i Lim et al (2010), 

Hays et al (2006) och Burgees, Irvine & Wallymahmed (2010). I vår studie påvisades att 

många sjuksköterskor upplevde att problemfokuserad coping gav mest positiv effekt. De 

hanterade stress på arbetsplatsen genom att ta itu med problemet (Lim et al, 2010; Hays et al, 

2006 & Burgess, Irvine & Wallymahmed, 2010). Vissa sjuksköterskor skrev ner problem för 

att lätta på spänningen (Tyler & Elison, 1994). 

En annan typ av strategi som identifierades i resultatet var känslomässig coping. Det 

identifierades en rad olika metoder sjuksköterskorna använde för att känslomässigt hantera 

arbetet. Många försökte distansera sig från problemet, genom att undvika en direkt 

konfrontation. Att gråta, dricka alkohol, röka och spendera tid ensam var några av dem som 

bekräftades i Lim et al (2010), Mc Abee (1994), Laranjeira (2011) och Dolan et al (2012). En 

reflektion om känslomässig coping är att den ofta kan vara effektiv i just den stunden men 

sällan har en långvarig effekt på den upplevda stressen. Problemet finns fortfarande kvar när 

individen återvänder till verkligheten. 

Företagshälsovården är en värdefull resurs för att fånga upp stressade sjuksköterskor. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap om stress och om vikten av återhämtning under och 

efter arbetspasset. Sjuksköterskan bör erbjudas kontinuerliga hälsoundersökningar där 

reflektion kring arbetsmiljön och arbetssituationen kan göras med en företagssköterska. 

Företagshälsovården borde arbeta aktivt med att stärka sin position inom sjukhusen eftersom 

de behövs. Arbetsgivarna är många gånger okunniga med vilka resurser företagshälsovården 

kan bidra med för att förbättra arbetsmiljön. Där har företagssköterskan en viktig framtida 

arbetsuppgift. 

5.3 Undersökningens betydelse 

Litteraturstudier är värdefulla och efterfrågade eftersom det ger en översikt över den stora 

mängd publicerade artiklar som finns inom hälsoområdet (Axelsson, 2012). Studien ska 

förhoppningsvis öka kunskapen om sjuksköterskans arbetssituation. Genom att öka 
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förståelsen över vad som orsakar stress kan förebyggande åtgärder sättas in av arbetsgivaren. 

Om sjuksköterskan ges bättre förutsättningar att utföra ett mer kvalitativt och säkrare arbete 

ökar chanserna att bibehålla hälsa och välbefinnande framöver. Studien är ett bra verktyg och 

underlag för företagshälsovården att öka förståelsen om stress och coping samt att kunna 

fånga upp stressade sjuksköterskor på vårdavdelningar. 

5.4 Slutsats och förslag till framtida forskning  

Stress är en del av sjuksköterskeyrket. Personalbrist, brist på stöd, press från omgivningen och 

omorganisationer är bara några av de faktorer som stressar sjuksköterskan. Det påverkar 

kvaliteten på omvårdnaden och hotar patientsäkerheten. För att hantera stressen har några 

strategier identifierats. Problemfokuserad och känslomässigt fokuserad coping är två av dem. 

Att få socialt stöd under arbetet, uppleva kontroll och ha ett positivt tankesätt identifierades 

också som viktiga strategier. Vilken strategi som används är individuellt och beroende på 

situationen. Arbetsgivaren är högsta ansvarig för att förändra arbetssituationen till en mer 

hållbar situation för sjuksköterskorna. Det skulle bidra till en friskare arbetskraft, bättre 

omvårdnad och ett mer patientsäkert arbete. 

Stress bland sjuksköterskor är ett problem och det kommer fortsätta att vara ett område för 

vidare forskning. Stress påverkar sjuksköterskornas fysiska och psykiska hälsa och har en 

ekonomisk konsekvens för samhället. I framtiden kan det vara intressant att jämföra stress 

bland män och kvinnor som arbetar som sjuksköterskor för att se om stressen har olika effekt 

och även intressant att undersöka om män och kvinnor använder sig av olika copingstrategier.  

  

  



 

20 
 

Referenslista 

Assadi, A & Skansen, J. (2000). Stresshandboken: lär dig att förstår och hantera din stress. 

Lund: Studentlitteratur.  

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. M, Granskär & B, Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (2 uppl, s. 203-220). Lund: Studentlitteratur. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bailey, R & Clarke, M. (1989). Stress and coping in nursing. Chapman and Hall: London. 

Bunkholdt, V. (2004). Psykologi. En introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig 

vårdpersonal. Lund: Studentlitteratur. 

Burgees, L., Irvine, F & Wallymahmed, A. (2010). Personality, stress and coping in intensive 

care nurses: a descriptive exploratory study. Nursing in critical care. 15(3). 129-140. 

Cassidy, T. (2003).  Stress, kognition och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Författaren och natur & kultur: 

Stockholm. 

Danielsson, T. (2003). Vad vore livet utan stress? Om nödvändig och onödig stress och dess 

konsekvenser. Stockholm: Prisma. 

Dolan, G., Strodl, E & Hamernik, E. (2012). Why renal nurses cope so well with their 

workplace stressors. Journal of renal care. 38(4) 222-232. 

Ekman, R & Arnetz, B. (Red).  (2005). Stress: Individen, samhället, organisationen, 

molekylerna. Stockholm: Liber. 

Florio, G., Donnelly, J, & Zevon, M. (1998). The Struture of work-related stress and coping 

among oncology nurses in high-stress medical settings: A transactional analysis. Journal of 

Occupational psychology. Vol. 3, No 3, 227-242. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Folkman, A. (2011). The oxford handbook of stress, health and coping. New York: Oxford 

University press Inc. 

Jahren-Kristoffersen, N. (Red.). (1998). Allmän omvårdnad. Stockholm: Liber. 

Grossi, G. (2008) Hantera din stress. Stockholm: Viva. 

Hall, D. S. (2004) Work-related stress of registered nurses in a hospital setting.  Journal for 

nurses in staff development, 20(1). 6-14.  



 

21 
 

Happell, B., Dwyer, T., Reid-Searl, K., Burke, K. J, Caperchione, C. M & Gaskin, C. J. 

(2012). Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions. Journal of nursing 

management. (21). 638-647. Doi: 10. 1111/jonm.12037. 

Hays, M.A., All, C. A., Mannahan, C., Cuaderes, E & Wallace, D. (2006). Reported stressors 

and ways of coping utilized by intensive care unit nurses. Dimens Crit Care Nurs. 25(4) 185-

193. 

Johansson, G (2005). Stresslandskapets förändrade karaktär. R, Ekman & B Arnetz (Red). 

Stress: Individen Samhället Organisationen Molekylerna (2. uppl., Sid 72-76). Stockholm: 

Liber.  

Kirkevold, M (1994). Omvårdnadsteorier, analys och utvärdering. (2., [omarb. och 

utvidgade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Laranjeira, C. A. (2011). The effects of perceived stress and ways of coping in a sample of 

Portuguese health workers. Journal of clinical nursing. (21). doi: 10.1111/j.1365-

2702.2011.03948.x 

Lim, J., Bogossian, F & Ahern, K. (2010). Stress and coping in Australian nurse: a systematic 

review. International Nursing Review 57, 22-31. 

Lundman, B & Hällgren-Granheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. M, Granskär & B, 

Höglund-Nielsen. (Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (2 uppl, s 

187-201). Lund: Studentlitteratur. 

McAbee, R. (1994). Job stress and coping strategies among nurses. AAOHN Journal. VOL 42, 

NO 10. 483-487 

McNelly, S. (1995). Stress and coping strategies in nurses from palliative, psychiatric and 

general nursing areas. Employee counselling today. 7(5).  

McVicar, A. (2003). Workplace stress in nursing: a literature review. Journal of advanced 

nursing. 44(6). 633-642 

Moszczynski, A. B & Haney, J. H. (2002). Stress and coping of Canadian rural nurses caring 

for trauma patients who are transferred out. Journal of emergency nursing.  28 (6). 496-504. 

Doi: 10.1067/men.2002.129727 

Olofsson, B., Bengtsson, C & Brink, E. (2003). Absence of response: a study of nurse’s 

experience of stress in the workplace. Journal of Nursing Management. 11, 351-358  

Olsson, H & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB. 

Pino, O & Rossini, G. (2012). Perceived Organizational Stressors and Interpersonal 

Relationships as Predictors of Job Satisfaction and Well-Being among Hospital Nurses. 

International Journal of Psychology and Behavioral Sciences. 2(6). 196-207. 



 

22 
 

Polit, D F. & Beck C T. (2014). Essentials of nursing research: appraising evidence for 

nursing practice. (8 ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf 

(tillgänglig 2014-03-10). 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. [broschyr]. 

Stockholm: Danagårds grafiska. http://www.swenurse.se. 

Theorell, T. (Red). (2012). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur.  

Theorell, T. (Red). (2012). Figur 1.3. Krav-kontrollmodellen. I Theorell, T. (Red). 

Psykosocial miljö och stress. (s. 22). Lund: Studentlitteratur. 

Tyler, P. A & Ellison, R. N. (1993). Sources of stress and psychological well-being in high-

dependency nursing. Journal of advanced nursing. (19), 469-476.  

Tyson, P. D., Pongruengphant, R & Aggarwal, B. (2002).  Coping with organizational stress 

among hospital nurses in Southern Ontario. International Journal of nursing studies (39). 

453-459. 

Wheeler, H.H. (1997). Nurse occupational stress research 3: a model of stress for research. 

British Journal of nursing. 6(12). 710-713. 

Zaghloul Ahmad, A. (2008). Developing and validating a tool to assess nurse stress. J Egypt 

public health assoc.Vol 83. Nr 3 och 4. http://www.epha.eg.net/pdf/n3-4-2008/4-last-

Developing%20and%20Validating_Final.pdf 

Zanderin, L. (Red). (2005). Arbetsmiljö. Lund: Studentlitteratur. 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. F, Friberg (Red.), Dags för uppsats- vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. (2 uppl, s. 57-79). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf
http://www.epha.eg.net/pdf/n3-4-2008/4-last-Developing%20and%20Validating_Final.pdf
http://www.epha.eg.net/pdf/n3-4-2008/4-last-Developing%20and%20Validating_Final.pdf


 

 
 

 

Bilaga 1  

Sökningar av artiklar i databaserna Cinahl+ och PsycInfo 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Utvalda artiklar 

Cinahl plus Stress AND 

coping AND 

nurses 

Per-reviewed 

1994-2014 

1410 Moszczynski & 

Haney 

Hays 

Lim et al.   

Cinahl plus Occupational 

stress AND  

nurse AND 

coping 

Per-reviewed 

1994-2014 

268 Hall 

Tyler & Ellison 

 

Cinahl plus Job stress AND 

nurse AND 

coping 

Per-reviewed 

1994-2014 

127 Mc Abee 

Cinahl plus Nurses AND 

workplace AND 

stress 

Per-reviewed 

1994-2014 

469 Olofsson 

Cinahl plus Nurses AND 

workplace AND 

stress AND 

hospital 

Per-reviewed 

1994-2014 

131 Dolan  

PsycInfo Stress AND 

coping AND 

nurse 

Per-reviewed 

1994-2014 

413 Laranjeira, 

Tyson et al 

Florio et al. 

Burgess et al. 

PsycInfo Workplace AND 

stressors AND 

nurse 

Per-reviewed 

1994-2014 

72 Happell et al 

 

Manuell sökning     Rossini & Pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Artikelmatris 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Hall, D. S. (2004) 

Work-related stress 

of registered nurses 

in a hospital setting.  

Journal for nurses in 

staff development, 

20(1). 6-14.  

 

USA 

Identifiera vanliga 

arbetsrelaterade 

stresskällor och 

coping- 

mekanismer hos 

sjuksköterskor på 

sjukhus 

Metod: 

Kvalitativ 

metod. 

Explorativ 

studie. 

Grundad teori.  

 

Enskilda 

intervjuer och 

observation 

under arbete 

4x15 min. 

Urval: 

10 

sjuksköterskor 

som jobbade i 

direktkontakt 

med patienter, 

mer än 20h i 

veckan valdes 

ut från olika 

kliniker, i olika 

åldrar och kön 

En man och 9 

kvinnor.  

Åldrarna 22-

52. Erfarenhet 

i 18 mån- 18 

år.  

Exklusionskrit

erier: sjuksk. 

Som inte hade 

fast 

anställning. 

Styrkor: 

Hög validitet i 

undersökning 

och analys.  

 

Svaghet:  

Få män i 

studien.  Litet 

antal 

sjukskötersko

r som ska 

representera 

en stor grupp. 

Stressorer:   

Leva upp till 

patientens behov 

Sjuksköterskornas 

krav på sig själva 

Arbetsbelastningen 

Kollegornas 

oerfarenhet 

Copingstrategier:  

Undvikande coping  

Söka socialt stöd 

Problemlösning 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Dolan, G., Strodl, E 

& Hamernik, E. 

(2012) Why renal 

nurses cope so well 

with their workplace 

stressors. Journal of 

renal care. 38(4) 

222-232 

 

Australien 

Att med en 

induktiv metod 

bättre förstå 

stresskällor och 

copingstrategier 

använda av 

dialyssköterskor.  

Grundad teori. 

Kvalitativ 

metod. 

Intervjustudie. 

 

16 

dialyssjukssk. 

12 kvinnor och 

4 män, ålder 

22-63 år.  

40-60 mina 

Styrkor: Etisk 

studie, 

godkänd av 

kommitté.  

 

Svaghet: 

Majoriteten 

av deltagarna 

hanterade 

stressen bra 

och hade höga 

Stressorer:  

Långvariga 

sköterska-patient 

relationer 

Diskriminering från 

patienter och 

personal. 

Coping:  

Känslomässig 

distansering 

 



 

 
 

intervjuer. Ssk 

från från en 

dialysavdelnin

g + två av 

deras 

satelitavdelnin

gar. 

Inga 

exklusionskrite

rier. 

motståndskraf

ter 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Laranjeira, C. A. 

(2011). The effects of 

perceived stress and 

ways of coping in a 

sample of Portuguese 

health workers. 

Journal of clinical 

nursing. (21). doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2011.03948.x 

 

Portugal 

Belysa sambandet 

mellan upplevd 

stress på arbetet 

och typer av 

copingstrategier 

använda av 

Portugisiska 

sjuksköterskor 

Beskrivande 

korrelationsstu

die och 

tvärsnittsstudie  

102 

sjuksköterskor, 

3 olika 

sjukhus. 23-52 

år, 1-25 års 

erfarenhet, 82 

kvinnor, 20 

män. 

 

Frågeformulär 

med Perceived 

Stress Scale 

och Ways of 

Coping och 

Demographic 

data 

 

Inklusionskrite

rier: arbetat på 

medicin eller 

kirurgavdelnin

g i mer än ett 

år 

 

Data 

analyserades 

med 

instrumenten; 

Statistical 

product and 

service 

solutions for 

Windows 

version 15. 

Cranach’s 

alpha 

coefficient. 

Pearson´s 

Styrka: Etisk  

Svaghet: 

Urvalet inte 

presentabelt 

för hela 

befolkningen, 

begränsning i 

fråge-

formulären 

Urvalet 

 

 

Stressorer: 

Hantera död och 

döende  

Akuta situationer 

Dåligt stöd i 

relationerna på 

arbetsplatsen  

Hög arbetsbelastning 

Hantera anhöriga 

som inte 

sammanbetar  

 

Coping:  

Självkontroll 

Problemlösning  

Söka socialt stöd 

Distansering/Flykt/U

ndvikande 



 

 
 

product-

moment 

correlation. 

 

Kvantitativ  

Författare, 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Happell, B., Dwyer, 

T., Reid-Searl, K., 

Burke, K. J, 

Caperchione, C. M & 

Gaskin, C. J. (2013). 

Nurses and stress: 

recognizing causes 

and seeking 

solutions. Journal of 

nursing management. 

(21). 638-647. Doi: 

10. 1111/jonm.12037 

 

Australien 

Att från 

sjuksköterskans 

perspektiv 

identifiera, 

arbetsrelaterad 

stress och hur den 

kan reduceras. 

Kvalitativ 

studie med 

explorativ 

karaktär 

6 

fokusgruppsint

ervjuer med 

öppenändade 

frågor.   

 

Totalt 38 st ssk 

från olika 

avdelningar 

och hierarkier 

deltog från ett 

akutsjukhus.  

 

Analysmetod: 

Induktiv analys 

Svaghet: Pga. 

den 

kvalitativa 

metoden 

minskar det 

omfattningen 

för hur 

resultatet kan 

användas 

utanför den 

specifika 

regionen där 

studien 

utfördes.  

Styrka: 

Värdefullt 

resultat för 

den berörda 

gruppen 

Stressorer:  

Hög 

arbetsbelastning, 

Läkare som är svåra 

att nå  

Brist på stöd från 

ledningen  

Personal problem, 

Problem inom 

personalgruppen 

Hantera anhöriga, 

Skiftarbete,  

Brist på personalrum,  

Dålig 

karriärmöjlighet 

Författare, 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Moszczynski, A. B & 

Haney, J. H. (2002). 

Stress and coping of 

Canadian rural nurses 

caring for trauma 

patients who are 

transferred out. 

Journal of emergency 

nursing.  28 (6). 496-

504. Doi: 

10.1067/men.2002.12

9727 

 

Kanada 

Ta reda på akut 

stress och 

copingstrategier 

bland 

sjuksköterskor på 

landsbygden som 

arbetar med 

traumapatienter 

som ska skickas 

till annan 

vårdinrättning 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Mer 

specificering 

ang. design 

framkommer 

inte i studien  

 

19 

sjuksköterskor, 

18 kvinnor och 

en man, 

jobbade på 

akuten, 

operation och 

intensiven, 3 

olika sjukhus i 

en 

glesbygdsregio

n, 34-53 år, 10-

30 års 

erfarenhet 

inom yrket, 7 

arbetade heltid, 

5 halvtid, 7 

Svaghet: 

Liten 

deltagargrupp. 

Metod och 

design som ej 

specificeras 

Unik region, 

kanske inte är 

jämförbar 

med så många 

andra ställen 

Stressorer: 

Systematiska 

problem 

Brist på 

kommunikation och 

stöd 

Brist i uppföljning av 

patienten 

Brist på debriefing 

Brist i stöd av 

sjukhusledning,  

Att se en svårt 

skadad patient var 

stressande för vissa 

sjuksköterskor.  

Friktion mellan 

personal 

Sjuksköterskorna 

kände att de ofta blev 

kritik för deras arbete 

av team från andra 

sjukhus.  

Coping:  

Problemfokuserad:  

Känslo-fokuserad: 



 

 
 

jobbade 

timmar med ett 

snitt på 10,2 

skift i 

månaden. 

Sköterskorna 

var 

slumpmässigt 

utvalda.  

4 

fokusgrupper, 

60-90 min. 

Inget bortfall 

rapporterade. 

Positivt tänkande 

Undvikande och söka 

socialt stöd  

Författare, 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Tyson, P. D., 

Pongruengphant, R & 

Aggarwal, B. (2002).  

Coping with 

organizational stress 

among hospital 

nurses in Southern 

Ontario. 

International Journal 

of nursing studies 

(39). 453-459.  

 

Kanada 

Hur sjuksköterskor 

hanterar stress och 

om det finns någon 

strategi som 

effektivt reducerar 

arbetsrelaterad 

stress.  

Kvantitativ 

enkätstudie 

Del av en 

tvärkulturell 

studie 

 

Frågeformulär 

med Nurse 

stress Index, 

Coping strategi 

indikator och 

Job 

satisfaktion-

formulär. 

 

107 

sjuksköterskor 

från olika 

avdelningar 

(mest medicin, 

kirurg, kronisk, 

förlossning, 

akuten, 

intensiven, 

psyk mm) från 

2 olika 

sjukhus. 

Medianålder 

32,5 år. 65,4 % 

arbetade heltid, 

29 % deltid 

och 5,6 % 

jobbade extra. 

Svaghet: Lågt 

antal 

deltagare och 

begränsat till 

2 sjukhus i ett 

litet område 

Styrka: Etisk,  

Användning 

av 

kvalitetssäkra

de instrument 

Stressorer: 

Organisatorisk stress. 

Arbetsbelastning 

Säkerhet kring 

anställningen, 

Hem/jobb konflikt 

Nedskärning och 

omstrukturering 

Coping:  

Undvikande coping 

Söka socialt stöd 

Problemlösning  

 

 

Författare, 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

 

 

 

 

Syfte 

 

 

 

 

Metod/Design 

 

 

 

 

Värdering 

 

 

 

 

Resultat 



 

 
 

Tyler, P. A & 

Ellison, R. N. (1994). 

Sources of stress and 

psychological well-

being in high-

dependency nursing. 

Journal of advanced 

nursing. (19), 469-

476.  

 

England 

Utforska 

individuella 

skillnader i 

upplevda källor av 

stress, psykiskt 

välmående och 

copingstilar i olika 

områden i 

operationssalar, 

leveravdelning, 

hematologi/onkolo

gi och kirurgi. 

Kvalitativ och 

kvantitativ  

Intervju och 

Enkätstudie 

 

Frågeformulär

et bestod av 

demografiskt 

formulär, 

Nursing stress 

scale, Nursing 

stress index, 

general health 

questionnaire 

och ett coping 

schedule 

 

140 ssk inom 

operation, 

hematologi/on

kologi och 

kirurgi från ett 

stort sjukhus 

var inbjudna 

att delta. 

Genom 

intervjuer och 

frågeformulär. 

60 besvarades. 

53 kvinnor, 5 

män, 2 okända. 

Ålder 20-57. 

ssk med olika 

lång erfarenhet 

och från olika 

områden 

Svaghet: 

Urvalet ojämt 

mellan vilken 

avd de 

representerad

e. Mätte bara 

känsla av 

stress den 

dagen, inte 

långsiktigt. 

Endast 43 % 

svarade 

Styrka: 

Instrument 

med hög 

kvalitet 

Stressorer:    

Arbetsbelastning 

Död och döende 

Osäkerhet 

Konflikt med läkaren 

Konflikt med 

kollegor 

Brist på support 

Dålig förberedelse 

 

Coping: 

Kommunicera med 

kollegor, partner och 

vänner 

Problemfokuserad 

coping  

Söka socialt stöd 

Kognitiva strategier 

Känslofokuserad 

coping 

Förnekande 
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Lim, J., Bogossian, 

F & Ahern, K. 

(2010). Stress and 

coping in 

Australian nurse: a 

systematic review. 

International 

Nursing Review 57, 

22-31 

 

Australien  

 

 

 

Identifiera 

stressorer hos 

australiensiska 

sjuksköterskor 

och undersöka 

vilka 

copingstrategier 

de använder, 

samt undersöka 

vilken effekt 

stressorna har på 

deras hälsa.  

 

Systematisk 

litteraturgeno

mgång, 

Kvalitativ 

studie 

 1996-2008, 

av studier 

som 

rapporterar 

stress och 

coping hos 

australiensisk

En brist var 

att de 

undersökta 

studierna 

inte 

kontrollerat 

för 

eventuella 

spill over-

effekter på 

hem/familje

n och sociala 

relationer. 

Det går 

Stressorer: 
arbetsbelastning, 

roll konflikter, 

erfarenhet av 

aggression.  

 

Copingstrategier:  

Socialt stöd, 

problemlösning och 

själv kontroll.  

Majoritet av studier 

visade skadliga 

effekter på 

sjuksköterskors 



 

 
 

a 

sjukskötersko

r.  

Analysen 

skedde i två 

steg. Den 

första delen 

fokuserade på 

stressorer och 

stressutfall 

medan den 

andra 

fokuserade på 

copingstrategi

er 

Informit, 

Medline, 

ProQuest, 

PsychInfo 

och Science 

direct. 

därför inte 

att helt 

utesluta t ex 

stress i 

privata 

relationer 

som 

alternativ 

förklaring 

till 

effekterna, 

snarare än de 

resultat som 

återfanns i 

litteraturen.   

fysiska och 

psykiska hälsa 

Författare, 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte  Metod/Desig

n 

Värdering Resultat 

Hays, M.A., All, C. 

A., Mannahan, C., 

Cuaderes, E & 

Wallace, D. (2006). 

Reported stressors 

and ways of coping 

utilized by 

intensive care unit 

nurses. Dimens Crit 

Care Nurs. 25(4) 

185-193. 

 

USA 
 

Undersöka 

stressorer hos 

intensivvårdssjuk

sköterskor och 

vilka 

copingstrategier 

som de 

använder.  

Deskriptiv 

tvärsnittsdesi

gn med 

bekvämlighet

surval (d.v.s. 

de patienter 

som fanns 

tillgängliga 

till skillnad 

från 

systematiskt 

urval, 

slumpmässigt

). Det var 135 

RNs som 

rekryterades 

från 7 sjukhus 

i en storstad i 

centrala 

USA.   

Analys: 

Pearson 

produktmome

Studien har 

brister vad 

gäller 

mycket låg 

svarsfrekven

s (38,8%) 

och litet 

samspel 

(urval). 

Detta gör att 

de fynd man 

hittat är 

ytterst 

osäkra och 

preliminära, 

och man 

behöver göra 

bättre och 

mer 

kontrollerad

e studier för 

att 

säkerställa 

Stressorer: Brist 

på personal, 

inkompetent 

kollegor. Bullrig 

arbetsmiljö samt 

exponering för död 

och döende, 

otillräcklighet. 

Coping: Acceptera 

ansvar, undvikande 

samt planerad 

problemlösning och 

söka socialt stöd.  

 



 

 
 

ntkrelation  

Kvantitativ 

enkätstudie. 

 

resultaten.  
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McAbee, R. (1994). 

Job Stress and 

Coping Strategies 

Among Nurses. 

AAOHN Journal. 

Vol. 42, NO 10. 

483-487. 

 

USA 

 

Syftet är att 

beskriva själv- 

rapporterade 

copingstrategier 

och vilken metod 

arbetsgivaren 

erbjuder för att 

minska den 

arbetsrelaterade 

stressen 

 

Kvantitativ 

enkätstudie. 

Enkätundersö

kning. 

 

Ett urval på 

663 anställda 

sjukskötersko

r, från 

onkologen 

(205), 226 

icke onkologi 

sköterskor 

och tredje 

gruppen 232 

kvinnliga 

universitetsan

ställda. 

 

Undersöktes 

de 

demografiska 

data, 

personlig 

hälsohistorik, 

medicin 

användning, 

arbetsrelatera

de frågor, 

användning 

av 

skyddsutrustn

ing, 

arbetsstress, 

copingmekani

smer, 

arbetsmiljöfrå

gor och 

åtgärder på 

arbetsplatsen 

för att minska 

Nackdel är 

det inte är 

slumpmässig

t urval. Att 

inte alla 

deltagarna är 

sjukskötersk

or  

 

Fördelar: 

Kostnadseffe

ktivt. 

Olika grader 

av stress. 

Coping: motion, 

prata, ta en paus 

och avkoppling. 

 

Metoder som 

arbetsgivare erbjöd 

var formell och 

informella socialt 

stöd, det 

rapporterades av 

alla tre grupper. 

 

Arbetsgivaren 

erbjöd även 

reglerade 

arbetstider, det 

rapporterades av 

88,3 % onkologi 

ssk. Och 63,5 % av 

onkologi ssk kunde 

välja sina 

arbetstider.  

 



 

 
 

stress.  

Författare, 
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Olofsson, B., 

Bengtsson, C & 

Brink, E. (2003). 

Absence of response: 

a study of nurse’s 

experience of stress 

in the workplace. 

Journal of Nursing 

Management. 11, 

351-358 

 

Sverige 

 

Forskarna var 

intresserade av 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

stress och vilka 

känslor som 

uppstår av stress 

på arbetsplatsen. 

 

Grundad teori.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Semi-

strukturerad 

intervju och 

öppna 

frågeställninga

r. 

 

4 

sjuksköterskor 

på en rehab 

avdelning på 

ett sjukhus 

deltog i 

studien.  

 

 

 

Svaghet med 

studien är 

begränsade 

informanter. 

Ingen info om 

hur många 

som erbjöds 

delta. Eller 

deras ålder, 

erfarenhet etc. 

   

Styrka: öppet 

förhållningsät

t.    

Stressorer: 

Resultat visade att 

sjuksköterskor 

upplevde negativ 

stress som är 

relaterad till social 

arbetsmiljö på 

arbetsplatsen.   

Återkommande 

stressiga situationer i 

det dagliga arbetet, 

brist på feedback från 

arbetsledare gjorde 

att sjuksköterskor 

upplevde känsla av 

frustation, 

maktlöshet, 

hopplöshet och 

otillräcklighet, vilket 

ökade stress på 

arbetet. 

Författare, 

Artikelns titel, 
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Burgess, L., Irvine, F 

& Wallymahmed. 

(2010). Personality, 

stress and coping in 

intensive care nurses: 

a descriptive 

exploratory study. 

British association of 

critical care nurses. 

15(3). 129-140. 

 

England 

Att undersöka 

relationen mellan 

personlighetsdrag, 

upplevelse av 

arbetsrelaterad 

stress och coping 

bland 

intensivvårdssjuks

köterskor  

Tvärsnitt, 

kohortstudie 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 

83 ssk från 

intensivvårdsa

vdelning bjöds 

in att delta från 

ett sjukhus.46 

st svarade på 

frågeformuläre

t. 36 kvinnor 

och 10 män. 

Medelåldern 

var 37,9 år och 

ett medel på 

14,9 års 

erfarenhet som 

sjuksköterska 

varav 9.9 år på 

intensiven. 

Svaghet: 55 

% 

svarsfrekvens 

Styrka: 

Pilotstudie 

gjordes innan 

huvudstudien 

genomfördes. 

Beprövade 

instrument 

användes. 

Stressorer: 

Hantera anhöriga i 

svåra situationer 

Arbetsbelastning  

Coping: 
Problemfokuserad 

coping  

Känslofokuserad 

coping  
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Florio, G., 

Donnelly, J, & 

Zevon, M. (1998). 

The Structure of 

work-related stress 

and coping among 

oncology nurses in 

high-stress medical 

settings: A 

transactional 

analysis. Journal 

of Occupational 

psychology. Vol. 3, 

No 3, 227-242. 

 

USA 
 

Beskriva 

arbetsrelaterad 

stress och coping 

hos onkologi 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

studie 

Tvärsnittsdesi

gn med öppen 

svarsmetod 

De har 

genererat om 

påståendesvar 

 

79 ssk 

erbjuds och 

59 

Onkologisjuk

sköterskor 

frivilligt 

valde och 

vara med på 

studien. 

Ssk som 

vårdar 

patienter 

inneliggande 

på en 

avdelning.  

Transnationel

l analys 
 

Fördelar: 

använt 

induktiv 

metod för att 

beskriva stress 

detaljerad.  

 

Nackdelar:  

Diskuterar inte 

svaghet i sin 

rapport. 

Stressorer: 

Läkare relaterad 

stress, 

organisatoriska 

faktorer, Observera 

Lidande, Etiska 

problem, döden 

och döendet, 

Överföring stress, 

negativa själv 

Tankar, 

Otillräcklig 

Resurser och 

medarbetare 

Stress, med den 

första 3 rankad 

som mest 

frekventa och mest 

intensiv.  

 

Copingstrategier 
Medarbetare stöd, 

Positiv 

omvärdering 

utveckla ett 

tillväxtperspektiv, 

Positiv 

engagemang i 

behandling 

Författare, 

Artikelns titel, 
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Pino, O & Rossini, 

G.  

(2012). Perceived 

Organizational 

Stressors and 

Interpersonal 

Relationships as 

Predictors of Job 

Satisfaction and 

Well-Being among 

Hospital Nurses. 

International 

Journal of 

Psychology and 

Behavioral 

Sciences. 2(6). 

Syftet med 

studien var att a) 

undersöka  

Stressorer bland 

sjuksköterskor b) 

köns-och 

ålderskillnader,  

c) hur de hanterar 

sin stress. 

 

 

Kvantitativ 

studie. 

Enkätstudie 

 

1009 

sjukskötersko

r från sju 

offentliga 

sjukhus i 

norra Italien 

erbjöds att 

delta och 976 

svarade, 

svarsfrekvens

en 96.7%.  

Deltagarna 

Styrka:  

Stor urval. 

Hög 

svarsfrekvens. 

Validerad. 

 

Stressorer:  

Omsättning och brist 

på personal  

,brist på information 

och delaktighet, brist 

på socialt stöd och 

upplevelse av brist 

på kontroll. Ökat 

arbete 

 

Coping:  

Sökte socialt stöd, 

Effektivering av tid, 

Flykt och 

undvikande 

 



 

 
 

196-207 

 

Italien 

 

arbetade på 

olika 

avdelningar. 

Instrument: 

Occupational 

stress 

indicator.  

 

 


