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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det som framkallar stress kallas för stressorer och delas upp i psykiska, fysiska och 
sociala stressorer. Faran med långvarig stress är brist på återhämtning. Stress och brist på 
återhämtning kan leda till bristande fokus vilket kan orsaka att sjuksköterskor kan riskera att 
äventyra patientsäkerheten och då även skada patienter.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva olika strategier sjuksköterskor använder sig av för att hantera den 
egna upplevda stressen. 
 
Metod: Designen var en deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. Litteratursökningar 
gjordes i databaserna Cinahl och Medline. Integrerad analys användes för att sammanställa 
resultatet av de tio artiklar som inkluderats från litteratursökningen till resultatdelen. 
 
Resultat: Fyra kategorier med strategier identifierades. Arbetsmiljöanpassning, Socialt stöd, 
Återhämntningsbeteende och Undvikandebeteende. En god arbetsmiljö och bra stöd från kollegor 
var en av de mest framstående strategierna för stresshantering. Socialt stöd var den andra 
framstående strategin för stresshanteringen och visade på behovet att kunna reflektera efter 
arbetspassen. 
 
Slutsats:  Sjuksköterskor använder sig av olika strategier för att hantera stress. Att hantera den 
egna stressen är viktigt för att orka med vardagen och kunna ge så god och patientsäker vård som 
möjligt samt upprätthålla den egna hälsan. Fler studier om effekten av stresshantering behövs för 
att undersöka vilka strategier som är mest effektiva för sjuksköterskor.  
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1.0 Inledning 
Stress hos sjuksköterskor var ett ämne som intresserade oss på grund av att det i många 
sammanhang är en stor del av livet och har blivit mer och mer uppmärksammat i media 
(Weilenmann, 2013). Studier visar att stress kan vara en bidragande faktor till psykisk och fysisk 
ohälsa (Donovan, Doody & Lyons 2013), och då sjuksköterskors arbete i stor utsträckning kantas 
av stress var det intressant att undersöka vilka metoder litteraturen beskriver att sjuksköterskor 
använder sig av för att hantera stressen.  
Vi har under sjuksköterskeutbildningens gång, på verksamhetsförlagd utbildning [VFU] och 
även genom vårt egna arbete med anställning inom vårdsektorn, upplevt att sjuksköterskor ofta 
är stressade. I litteraturen beskrivs att stressen emellanåt kan lett till att misstag begåtts, och 
patienter kan ha riskerats bli utsatta för lidande (Ramanujam, Abrahamson & Andersons, 2008). 

2.0 Bakgrund 

2.1 Stress 
Lennart Levi, grundare av den svenska stressforskningen, beskriver att innebörden av stress inom 
medicin och biologi syftar till en process som sker i en organism. All påverkan och alla 
påfrestningar, fysiska, psykiska och sociala, deras inverkan på organismen beskrivs som stress. 
Nivån av stress påverkar hur stort slitaget på organismen är. Stress beskrivs som normalt och en 
viss form av slitage kommer alltid finnas, annars är organismen död. Det är först när stressen är 
konstant och aldrig avtar som den blir skadlig (Levi, 2001).  
  
Krauklis och Schenström (2001) delar stress i två grupper, funktionell och icke-funktionell 
stress. Funktionell stress som “fight or flight” är den stress som människan haft nytta av för 
överlevnad. Men det är inte den sortens stress som idag gör oss sjuka. Istället är det de psykiska 
och den icke-funktionella stressen som framkallar reaktioner i kroppen som gör att den 
förbereder sig på en nödsituation, som aldrig inträffar. 
Det som utlöser en stressreaktion kallas för stressorer, som kan beskrivas i tre olika grupper, 
psykiska, fysiska och sociala (Krauklis & Schenström, 2001). 

2.2 Stressorer 
Psykiska stressorer 
På 1950-talet presenterades en idé om att det fanns ett beteende mönster som orsakade hjärt- och 
kärlsjukdomar, så kallad Typ A beteende (Almén, 2017). Karaktäristiska drag är 
tävlingsinriktning, prestationssträvan, otålighet, irritabilitet & fientlighet/hostilitet. Empati kan 
också ha en stressframkallande effekt och det var hos personer som arbetade med människor som 
var psykiskt utsatta som detta först uppmärksammades (Krauklis & Schenström, 2001). En 
motsats till typ A är typ B-beteende och beskrivs som en mjuk, lugn och mer “avspänd” person 
som löper mindre risk att drabbas av stress. Två olika personer med olika beteendemönster som 
utsätts för samma sorts stress reagerar alltså olika på den upplevda stressen beroende på vilken 
typ av personlighet de har enligt denna teori (Levi, 2001). 
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Fysiska stressorer 
Buller och höga ljudnivåer, fysisk smärta och kyla är några exempel på fysiska stressorer. De 
flesta utsätts idag för olika typer av buller som lågfrekventa ljud från exempelvis 
ventilationssystem, som kan stör koncentration, vila och sömn. Buller på högre nivåer som 95–
100 dB höjer blodtrycket, och nivåer ännu högre än det framkallar obehag och kanske även 
smärta som vi människor reagerar på med stress (Krauklis & Schenström, 2001). 
 
Sociala stressorer 
Arbetsförhållanden, oavsett om det gäller arbetslöshet, anställd eller egenföretagare, påverkar oss 
(Krauklis & Schenström, 2001). Theorell och Karasek (2003) beskriver att ha höga krav 
samtidigt som det ges liten möjlighet att påverka sin arbetssituation kan vara en viktig social 
stressor. Låg socioekonomisk status där en ständig oro om pengarna ska räcka till hyra och mat 
är en annan vanlig social stressor. Om människan dock har känslan av att vara delaktig och ha en 
möjlighet att påverka den egna situationen, så klarar den ofta av sådana förhållanden (Krauklis & 
Schenström, 2001). 
 
Socialt stöd beskrivs enligt Ross, Bevans, Brooks, Gibbons och Wallen (2017) ha en direkt länk 
till dödlighet, men kan även ha stor inverkan på i vilken utsträckning en person valde att deltaga i 
hälsofrämjande beteende. Utanförskap och isolering visade sig ha lika stark bidragande faktor till 
dödlighet som rökning och alkoholmissbruk, och social isolering hade en större bidragande 
faktor för dödlighet än fetma och fysisk inaktivitet. Sociala interaktioner kan vara viktiga för 
välmående, men om personerna som står för stödet har en negativ livsstil kan det påverka 
välmående negativt. De fann i sin studie att personer med övervikt i större utsträckning hade 
överviktiga personer i sin omgivning. På samma sätt menar de att sjuksköterskor kan smitta 
varandra med dåligt beteende och skapa en skadlig atmosfär på arbetsplatsen (Ross et al., 2017) 

2.3 Krav-kontrollmodellen 
En teoretisk modell har utvecklats som visar hur människan påverkas av faktorer som krav, 
kontroll (benämns ibland som beslutsutrymme) och stöd. Den består utöver faktorerna i fyra 
dimensioner, Avspänd, Aktiv, Passiv och Spänd (se figur 1). Sambandet mellan beskrivs som att 
den “avspända” innebär hög kontroll och låga krav. Den “passiva” har låga krav och låg kontroll, 
den “aktiva” hög kontroll och höga krav, och den “spända” höga krav och låg kontroll enligt 
Theorell (2003). Människan mår bäst när den har hög kontroll, låga krav och högt stöd, och 
tvärtom mår den sämst när människan har låg kontroll, höga krav och lågt stöd. Stöd har den 
inverkan att om en person exempelvis har höga krav och låg kontroll, så kan den med bra stöd, 
trots dåliga förutsättningar, klara sig bra (Theorell, 2003). 
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Figur 1: Karasek, R & Theorell, T, krav-kontroll-stödmodell (Theorell, 2003). 

2.4 Känsla av sammanhang 
Den salutogena modellen fokuserar på hälsans ursprung och runt människors olika 
förutsättningar för att möta och klara av påfrestningar/motgångar, såsom att drabbas av sjukdom. 
Kärnan i modellen, KASAM, står för grad av Känsla av sammanhang. KASAM begreppet består 
i sin tur av tre dimensioner, Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Begriplighet handlar 
om i vilken utsträckning människan förstår vissa händelser, sådana som sker i personens 
omgivning eller som drabbar den själv. Hanterbarhet handlar om hur personen upplever att den 
kan hantera olika händelser och om vilka resurser som finns till dess förfogande att hantera 
situationen. Meningsfullhet bedöms vara den viktigaste dimensionen och handlar om i vilken 
utsträckning personen känner motivation och engagemang i händelser.  
Ju mer en person upplever att något är begripligt, hanterbart och meningsfullt, desto mer 
KASAM har den och desto bättre klarar den av att hantera situationer (Antonovsky, 2005). 

2.5 Brist på återhämtning 
Återhämtning handlar inte bara om att vila, att ha semester eller att vara ledig. Det handlar också 
om att göra något annat än den huvudsakliga sysslan för att bryta av från vardagen. Det kan 
handla om fysisk aktivitet, avslappning av olika former som exempelvis yoga. Det kan vara att 
läsa en bra bok, att sätta sig på en sten i skogen och “bara vara”. Istället för återhämtning ska vi 
ha ett Återhämntningsbeteende för att bättre definiera vad som menas med återhämtning. Om en 
person är passiv och har svårt att acceptera att den inte klarar av att aktivera sig utan istället har 
ett undvikandebeteende, så kommer den personen bli ännu mer passiv (Almén, 2017). 
Återhämntningsbeteende undersöktes i en studie av Lisspers, Almén och Sundin (2014) där 
personer självskattade sin upplevelse av stress. Interventionsgruppen som använde sig av 
återhämtningsbeteenden beskrev lägre stressnivåer än kontrollgruppen (Lisspers et al., 2014). 
Med undvikandebeteende flyr personen från problemen på ett eller annat sätt. Det kan vara att 
använda droger/alkohol för att bedöva sinnena, eller att fly in i en alternativ verklighet så som 
fiktiva världar i datorspel. Likaså blir det för en person som är för mycket aktiv och aldrig tar sig 
tid att återhämta sig. Överaktiva personer tar istället slut på de resurser de har och kommer till 
slut “gå in i väggen” (Almén, 2017). 

2.6 Stress inom hälso- och sjukvården 
Arbetsmiljöverket (2015) beskriver risker med hög fysisk och psykisk belastning inom hälso- 
och sjukvården. Fysisk belastning stod för en tredjedel av de sjukdomar som rapporterades 
mellan 2008 – 2013 inom hälso- och sjukvården. Belastningen kan bero på felaktiga 
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arbetsställningar vid patientnära arbete eller felaktiga sittställningar vid administrativt arbete. 
Olycksfall vid hjälp med förflyttning av patienter kunde kan också bidra till fysiska arbetsskador. 
Hög arbetsbelastning, skiftarbete och konflikter på arbetsplatsen ihop med ständiga förändringar 
ökar både psykiska och fysiska påfrestningar. Organisatoriska brister som hög arbetsbelastning 
och överbeläggningar uppkommer när inte resurserna räcker till. Besparingar och krav på 
effektivisering ökar arbetsbelastningen i form av ökat arbetstempo och ökad arbetsmängd vilket 
resulterar i bristande tid för återhämtning (Arbetsmiljöverket, 2015). I en artikel 
uppmärksammades att hög arbetsbelastning och konflikter mellan kollegor var de mest 
bidragande faktorerna för stress hos sjuksköterskor (Lim, Bogossian, & Ahern, 2010). 
 
Stressen som sjuksköterskor utsätts för kan få konsekvenser som påverkar deras kapacitet att 
klara av arbetet och i extrema fall leda till att de blir så psykiskt och fysiskt påverkade att de inte 
kan fortsätta jobba. Stressen kan även yttra sig i en fysisk och psykisk trötthet som kan ge 
upphov till att sjuksköterskor säger upp sig och söker annat lugnare arbete, till och med utanför 
sitt yrke (Donovan et al., 2013).  

2.7 Patientsäkerhet 
International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) beskriver att sjuksköterskors huvudsakliga ansvar är att främja 
hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa och lindra lidande. ICN:s etiska kod beskriver 
samtidigt att sjuksköterskor ska ta hand om sig själv och sin egna hälsa för att kunna utföra ett 
bra arbete. Sjuksköterskor ska ge så bra vård som möjligt till patienten, samverka med övriga 
professioner som är involverade i patientens vård, samtidigt som de ska tänka på sin egen hälsa 
vilket kan ibland bli svårt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I en artikel beskrivs att 
patientsäkerheten och möjligheten till att ge så god vård som möjligt minskar när sjuksköterskor 
blir stressade och arbetsbelastningen ökar (Ramanujam et al., 2008). 
Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 4§) beskriver att hälso- och 
sjukvårdspersonal är ansvariga att medverka för vidmakthållande av patientsäkerheten. 
Åtgärderna som behöver vidtas för att förhindra vårdskada hos patient ska utföras av vårdgivaren 
(SFS 2010:659, 3 kap, 2 §). Enligt Socialstyrelsen (2017) kan bristande kommunikation och 
andra störningsmoment i arbetsmiljön kan leda till att det uppstår fel som kan ha livshotande 
konsekvenser för patienterna. Barnsteiner (2013) beskriver hur lätt fel kan begås vilket kan leda 
till vårdskada. Exempelvis kan sjuksköterskor bli avbrutna vid medicindelning med förlorad 
koncentration som följd vilket kan leda till att fel medicin delas ut till patienten. Andra misstag 
kan begås av ny vårdteknisk utrustning som köpts in utan synpunkter från personal som använder 
den i sitt arbete och där den nya utrustningen inte fungerar smidigt (Barnsteiner, 2013). I en 
artikel beskrevs samband mellan arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor och kvalitet på vården 
Zúñiga et al., (2015).  

3.0 Problemformulering 
Sjuksköterskor riskerar att utsättas för stress i sitt arbete. Bristande stöd från omgivningen, ökade 
krav på effektivisering och stress på arbetet kan leda till brist på återhämtning. Stressade 
sjuksköterskor påverkas negativt och deras kapacitet att klarar av sitt arbete blir nedsatt. Det kan 
leda till att patientsäkerheten äventyras och patienter kan utsättas för vårdrelaterade skador. 
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Studien har i avsikt att belysa vilka strategier sjuksköterskor använder sig av för att hantera 
stress. 

4.0 Syfte 
Syftet var att beskriva olika strategier sjuksköterskor använder sig av för att hantera den egna 
upplevda stressen. 

5.0 Metod 

5.1 Design 
Designen för studien var en deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. En 
litteraturstudie är en forskningsöversikt som undersöker det rådande kunskapsläget inom 
litteratur som svarar på studiens syfte (Kristensson, 2014).  

5.2 Sökstrategi 
Databaserna Cinahl och Medline användes då de fokuserar på omvårdnadsvetenskap. 
Litteratursökningar gjordes med sökblock och med de booleska söktermerna OR, AND och 
NOT. De meningsbärande orden ”Sjuksköterskor, ”Stress” och ”Strategier” identifierades från 
syftet och översattes till engelska med hjälp av svensk MeSH. De engelska sökorden var, 
“Nurse”, “Stress”, och “Strategies”. Sökorden användes i Cinahl heading, och MeSH 2017 i 
Medline, vilka gav relevanta ämnesord. Sökord och ämnesord kombinerades med OR inom de 
olika sökblocken, därefter kombinerades sökblocken med AND. Sökord i fritext användes då 
orden inte fanns som ämnesord. Sökningarna presenteras i sökmatris (Bilaga 1). 
 
Begränsningar som gjordes i Cinahl var “Peer Reviewed”, engelska samt publikations år 2008–
2018. Ämnesord som användes i blocksökningar kom från Cinahl headings. Strategies fanns inte 
som ämnesord och söktes därför i fritext med trunkering. De ämnesord och fritextsord som 
användes var Block 1: “Coping” OR “Stress Management” OR ”Health Promotion” OR 
“Strateg*”, Block 2: “Stress” OR “Stress, Psychological” OR “Stress, Occupational”, och Block 
3: “Nurses”. 
 
I Medline var begränsningarna artiklarna publikations år 2008–2018 och skrivna på engelska. 
Ämnesord som användes i blocksökningar härledes från MeSH 2017. Strategies fanns inte som 
ämnesord och söktes därför i fritext med trunkering. Stress management fanns inte som 
ämnesord i Medline och söktes därför i fritext. De ämnesord och fritextsord som användes var 
Block 1: “Stress, Psychological” OR “Stress management” Block 2: “Health promotion” OR 
“Strateg* Block 3: “Nurses”  

5.3 Urval 
Inklusionskriterier: var artiklar med kliniskt arbetande sjuksköterskor. 
Exklusionskriterier: var artiklar med sjuksköterskestudenter. 
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Artiklarna söktes med litteratursökningar i de olika databaserna. Sammanlagt lästes 117 
artikeltitlar och jämfördes mellan databaserna för att identifiera eventuella dubbletter, men inga 
sådana hittades. Artiklar med titlar som bedömdes som irrelevanta för syftet av studien 
sorterades bort. Av de 75 artiklar som fanns kvar, lästes abstract och de artiklar som inte svarade 
syftet exkluderades. Därefter återstod 30 artiklar som ansågs ha relevans för studien och som 
lästes i fulltext. 15 artiklar exkluderades då de var litteraturstudier som tidigare missats samt 
artiklar som inte besvarade syftet. 

5.4 Kvalitetsgranskning 
De 15 artiklar som valdes för vidare kvalitetsgranskning var både kvalitativa och kvantitativa 
studier. Alla artiklarnas lästes igenom och bedömdes med hjälp av granskningsmallar från 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], (2012). Fem artiklar bedömdes ha 
otillräcklig kvalitet och exkluderades. De artiklarna hade stort bortfall, otydligt urval, några var 
pilotstudier vilket inte tidigare framgått i abstract. Efter granskningen återstod 10 artiklar som 
bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i resultatdelen (Bilaga 2). 

5.5 Analys 
Integrerad analys användes som metod för att analysera och sammanställa resultatet i 
litteraturstudien.  Resultat i artiklarna lästes igenom noggrant och jämfördes för att finna likheter 
samt skillnader. Meningsbärande enheter identifierades och sammanställdes i kategorier vilka 
redovisades i resultatet. Resultatet sammanställdes under de olika kategorierna (Kristensson, 
2014).  

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Alla artiklar som valdes till litteraturstudien hade genomgått etikprövning och blivit godkända 
för att fastställa att de var etiskt försvarbara (Kristensson, 2014). Studiedeltagarna hade gett 
informerat samtycke till att delta i studien samt blivit informerade om att deras deltagande var 
frivilligt och att det när som helst kunde lämna studien utan anledning. Samtliga artiklar 
granskades och allt resultat som svarade på syftet med studien har inkluderats. Författarnas 
förkunskap samt egna åsikter har inte påverkat studiens resultat. Författarna hade genom 
verksamhetsförlagd utbildning, arbetslivserfarenhet och tidigare intresse om ämnet förförståelse 
om stressen som sjuksköterskor kan vara utsatta av. Författarna använde sig av så kallad 
bracketing för att sätta sin förförståelse åt sidan under arbetets gång (Kristensson, 2014).  

6.0 Resultat 
Artikelanalysen genererade fyra övergripande kategorier, Arbetsmiljöanpassning, Socialt stöd, 
Återhämntningsbeteende och Undvikandebeteende. Förekomsten av kategorier i artiklarna 
redovisas i tabell 1, artikelnummer hänvisar till artikelmatris (bilaga 2). 
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Tabell 1: Förekomst av kategorier i artiklar 
Artiklar Arbetsmiljö-

anpassning 
Socialt stöd Återhämtnings-

beteende 
Undvikandeb
eteende 

1 X X X X 

2  X   

3 X X X X 

4 X  X  

5 X  X X 

6 X X X X 

7 X  X  

8 X  X X 

9 X  X  

10 X X X  

6.1 Arbetsmiljöanpassning  
Sjuksköterskor beskrev att gå undan om det blev för stressigt på avdelningen för att få en paus 
var en viktig strategi (Drury, Craigie, Francis, Aoun, & Hegney, 2014). I en studie beskrev 
sjuksköterskor att ta hjälp av sina kollegor under arbetspasset som en strategi vilket gjorde att 
arbetsmiljön blev bättre och stressen minskade (Akbar, Elahi, Mohammadi & Koshknab, 2016). I 
en annan studie beskrev sjuksköterskor att lägga sina arbetspass så de arbetade med erfarna 
sjuksköterskor som en strategi för att känna trygghet som minskade stressen (Drury et al., 2014). 
Sjuksköterskor beskrev att uppmuntran och stöttning av varandra på jobbet var en strategi för att 
minska stressen (Roopalekha Jathanna, Latha & Prahbu, 2012). Sjuksköterskor beskrev att god 
kommunikation med läkare och andra kollegor var en bra strategi för att minska stressen på 
arbetet (Akbar et al., 2016; Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). Sjuksköterskor beskrev att arbeta 
för bra ledarskap hade en nyckelroll i stresshanteringen (Happel, Dwyer, Reid-Searl, Burke, 
Caperchione & Gaskin, 2013).  
 
En stresshanteringsstrategi som beskrevs av sjuksköterskor var att ta sig tiden att äta regelbundna 
måltider på arbetet och ta ut sin rast (Happel et al., 2013; Nahm, Warren, Zhu, An & Brown, 
2012). Att göra avslappningsövningar under arbetstid beskrevs av sjuksköterskor minska stressen 
och underlättade samarbetet mellan kollegor (Hersh et al., 2016). 
 
Att gå utbildningar i stresshantering, oberoende av typ, beskrevs som en strategi för att reducera 
sjuksköterskors stress (Hersch et al, 2016; Onan, Işıl, & Barlas 2013; Tang, Tegeler, Larrimore, 
Cowgill, & Kemper., 2010).  
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6.2 Socialt stöd  
Sjuksköterskor beskrev att umgås med familj och vänner på fritiden var en viktig strategi för 
deras stresshantering (Nahm et al, 2012; Roopalekha et al., 2012; Tunnah et al., 2012). I en 
annan studie beskrev sjuksköterskor att prata med kollegor och familjemedlemmar som jobbade 
inom vården var stressreducerande då de hade förståelse för vad vårdarbetet innebar (Drury et 
al., 2014). I en studie beskrevs vikten av socialt stöd för sjuksköterskor och konsekvenser av för 
mycket eller för litet stöd (Button, 2008). 

6.3 Återhämntningsbeteende 
Att utöva fysisk aktivitet beskrevs av sjuksköterskor vara en viktig strategi för att hantera stress 
och många hade någon sport eller annan fysisk aktivitet på fritiden (Akbar et. al., 2016; Nahm et 
al., 2011). Sjuksköterskor beskrev att vara fysiskt aktiva under och efter arbetstid bidrog till att 
hantera stress (Happel et. al., 2013). I en annan studie beskrev sjuksköterskor att en viktig 
stresshanteringsstrategi var att gå till gymmet några gånger i veckan (Tunnah et al., 2012).  
 
Sjuksköterskor beskrev att lyssna på musik under arbetstid var en strategi för att hantera stress. 
Sjuksköterskor använde sig av fysioterapi på avdelningen under arbetstid då det bidrog till att 
hålla kroppen i god form vilket var en strategi att hantera stressen (Happel et al., 2013). I några 
studier beskrev sjuksköterskor att de använde sig av avslappningsövningar som en strategi för att 
hantera stress (Hersch et al., 2016; Onan et al., 2013; Tang et al., 2010). I några andra studier 
beskrev sjuksköterskor att de använde sig av olika strategier såsom yoga, meditation, powernaps, 
gå kurser eller lyssna på musik som strategier för att slappna av och minska stressen (Nahm et 
al., 2011; Tunnah et al., 2012). Att gå undan till ett tyst rum på arbetet gav möjligheten att 
slappna av och ansågs av sjuksköterskor vara en bra stresshanteringsstrategi (Drury et al., 2014.)  
 
Att göra något som bröt av vardagen och koppla av ordentligt var en annan strategi 
sjuksköterskor använde. Några sjuksköterskor beskrev att en bra strategi var att lyssna på musik, 
titta på tv, gå hantverkskurser, ta en drink med vänner eller gå en långpromenad (Akbar et al., 
2016; Happel et al., 2013; Nahm, et al., 2012; Tunnah et al., 2012). En sjuksköterska berättade 
att hon älskade musik och genom att lyssna på musik så kunde hon lättare släppa tankarna 
angående jobbet (Akbar et al. 2016). 
 
Några sjuksköterskor använde andlig tro som strategi för att hantera stressen (Akbar et al., 2016; 
Nahm et al., 2012).  Den andliga tron gav dem stöd från “en högre makt” vid hantering av svåra 
eller stressiga situationer och fick dem att känna att de aldrig var ensamma med sina beslut 
(Akbar et al., 2016; Roopalekha et al., 2012). Att ta hjälp av en präst eller pastor under arbetstid 
för att samtala och få stöd i stressiga och mentalt påfrestande situationer var en strategi som 
några sjuksköterskor använde sig av (Drury et al., 2014).  

6.4 Undvikandebeteende 
Några sjuksköterskor angav att de använde olika substanser och alkohol i varierande utsträckning 
för att hantera sin stress. En strategi för att hantera stressen var att dricka ett glas vin efter de 
arbetspassen som varit jobbiga och stressiga (Nahm et al., 2012; Roopalekha et al., 2012).  
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För att slippa tänka på stressen på jobbet valde sjuksköterskor att göra andra saker som 
distraherade dem. En sjuksköterska beskrev hur den brukade ”surfa på internet” eller ”greja med 
datorn”, eller utföra hushållssysslor som strategi för att inte behöva tänka på stressen på jobbet 
(Akbar et al., 2016). Mer än hälften av alla sjuksköterskor använde sig av undvikandebeteende 
som strategi för att hanterera stress (Roopalekha et al., 2012). Sjuksköterskor beskrev att det var 
en bättre strategi att gå undan och gömma sig på en toalett istället för att göra något åt situationen 
på jobbet (Drury et al., 2014).   

6.5 Resultatsammanfattning 
Att vara delaktig i förändring av arbetstyngd, arbetsplats, och den egna arbetssituationen beskrev 
många sjuksköterskor vara en viktig strategi. Att gå utbildning i stresshantering, och 
kompetensutveckling för att bättre hantera situationer på arbetet upplevdes som stärkande och 
minskade stress. Att arbeta för bra ledarskap var något majoriteten av sjuksköterskorna beskrev 
som viktigt för bra klimat med minskad stress på arbetsplatsen. Socialt stöd, exempelvis att 
umgås med släkt och vänner, beskrevs vara en bra strategi för sjuksköterskor att hantera stress. 
Stöttning, kollegor emellan, var en strategi sjuksköterskor använde för att hantera stress. Att ta 
sig tid och ge sig möjlighet till återhämtning beskrevs ha stor vikt för sjuksköterskor att orka 
hantera den stress de utsattes för i arbetet. Några sjuksköterskor angav vikten av andlig livsstil 
som en viktig del av stresshanteringen. Att ägna sig åt fritidsintressen, exempelvis läsa en bok, 
spela spel eller liknande beskrevs ha en bra effekt för återhämtning. Några sjuksköterskor 
beskrev att de använde droger eller alkohol för att orka med stressen på arbete. En del 
sjuksköterskor beskrev strategier som att “titta bort”, skylla på sig själv eller låta bli att utföra 
arbetsuppgifter för att orka med sitt arbete. 

7.0 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudie som design valdes då det är en bra metod för att få en överblick hur 
kunskapsläget inom ämnet ser ut och för att sammanställa relevant och befintlig kunskap 
(Kristensson, 2014) 
 
Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas i studien för ett bredare perspektiv. 
Sökningar gjordes inte i fler databaser då Cinahl och Medline bedömdes ge tillräckligt antal 
artiklar med hög kvalitet. Sökning i Psychinfo diskuterades då databasen är inriktad mot 
psykologi och stress som ämne ingår i psykologins område, men valdes att exkluderas på grund 
av tillräckligt artikelutfall från de första sökningarna. De inkluderade artiklarna svarade bra på 
syftet med studien. Att exkludera en databas relevant för studien kan ses som en svaghet 
(Kristensson, 2014). 
 
De inkluderade artiklarna är publicerade från 2018 och tio år tillbaka för att få så uppdaterad 
forskning som möjligt. Då endast en av de inkluderade artiklarna var publicerad under 2008, så 
kunde kanske ett mindre åldersspann använts.  
 
Ämnesord på engelska togs fram med hjälp av Svensk MeSH för att sedan användas i Cinahl 
headings och Medlines MeSH vid artikelsökningen. Varken Cinahl eller Medline hade orden 
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“strategy” eller “strategies” som ämnesord och därför användes en fritextsökning med “strateg*”. 
Försiktighet ska vidtas vid användning av sökningar i fritext då de kan generera ospecifika 
artiklar (Kristensson, 2014).  Stress och Nurses användes ihop med strateg* som ämnesord.  
 
En testsökning med orden ”nurses”, ”stress” och ”strateg*” genererade artiklar irrelevanta för 
syftet. Författarna diskuterade studiens syfte och tog fram det meningsbärande ordet 
stresshantering som översattes till stress management med hjälp av Svenska MeSH. Ämnesordet 
Coping inkluderades i studien då det är den synonym till management. Hälsofrämjande aspekter 
av stresshantering ansågs svara på syftet och inkluderades i sökningarna med orden Health 
promotion. I efterhand så anser författarna att ordet health promotion inte skulle inkluderats då 
det inte direkt svarade syftet och kan vara en svaghet med studien. Övriga begränsningar som 
gjordes i sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och i Cinahl skulle de vara 
peer reviewed. Det sistnämnda alternativet finns inte att välja i Medline och kunde därför inte 
användas. Att endast ha artiklar skrivna på engelska kan vara en svaghet då det kan utesluta 
artiklar på andra språk som är väsentliga för syftet.  
 
Viss information i artiklarna som inkluderats har varit från citat. Citaten i artiklarna har blivit 
översatta till engelska från originalspråket. Om citaten är felaktigt översatta så kan det påverkat 
resultatet i artikeln och då även denna studie. När citat inkluderas är det viktigt att kontexten blir 
korrekt, det kan uppnås genom att läsa citatet flera gånger för att säkerställa korrekt översättning 
(Booth, Colomb & Williams, 2003/2004). 
 
Totalt lästes 117 artikeltitlar vilka delades upp och lästes igenom enskilt av författarna. 75 
abstract lästes därefter, fortfarande enskilt. De 30 kvarstående artiklarna läses i fulltext av båda 
författarna och diskuterades relevans för syftet. 15 artiklar svarade på syftet och 
kvalitetsgranskades gemensamt a författarna. Alla artiklar som svarade på syftet har inkluderats i 
studien. Inga artiklar exkluderas om det förelåg osäkerhet gällande relevans för att minska risken 
för fel i urvalet (Kristensson, 2014). Artiklarna som valdes ut handlade om kliniskt arbetande 
sjuksköterskor. Sjuksköterskestudenter och administrativ personal vistas inte i samma 
arbetsmiljö i lika stor utsträckning som kliniskt arbetande sjuksköterskor och därför valdes de 
grupperna att exkluderas. I några av studierna som inkluderats var viss administrativ personal 
inkluderad, dock hade författarna i artiklarna undersökt och redovisat om de upptäckt någon 
signifikant skillnad mellan grupperna vilket de inte fann. Författarna har inte låtit sin 
förförståelse eller åsikter påverka urvalsprocessen och litteratursökningen. 
 
För att stärka studiens tillförlitlighet och minska risken att någon av författarnas eventuella 
förförståelse har färgat resultatet användes integrerad analys (Kristensson, 2014). Namnen på 
kategorierna diskuterades och togs fram genom att identifiera essensen i likheter från artiklarnas 
resultat. Arbetsmiljöanpassning är i sig inte en strategi, men författarna ansåg den bäst beskriver 
innehållet i stycket. Återhämntningsbeteende kan tillskrivas alla kategorierna i studien, men 
valdes att fokusera på de aspekter som bäst beskrev de beteenden som Almén, (2017) beskriver. 
 
Ett annat sätt att stärka trovärdigheten är noggrant beskriva studiens innehåll samt deltagare. 
Kvalitativa studier ska vara överförbara vilket handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 
vara giltigt i andra sammanhang (Kristensson, 2014). Resultatet i den här litteraturstudien är 
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enbart överförbart till kliniskt arbetande sjuksköterskor. Då studien endast innefattar 10 artiklar 
är den inte omfattande nog att överföras till andra sammanhang.  

7.2 Resultatdiskussion 
 
Arbetsmiljöanpassning 
Med arbetsmiljöanpassning i den här litteraturstudien menas de aspekter på arbetsplatsen som 
sjuksköterskor kan vara med och påverka för att förbättra arbetsklimatet och arbetsmiljön som en 
strategi att hantera stressen. 
 
Sjuksköterskor beskrev att mindre än hälften av dem tog sig tid att äta regelbundna måltider och 
de som gjorde det kände sig mindre stressade (Happel et al., 2013). Andra sjuksköterskor 
beskrev att de gick undan när arbetsmiljön upplevdes stressande (Akbar et al., 2016; Nahm et al, 
2012). Genom att ta en paus och ta ett steg tillbaka kanske sjuksköterskan kan få tid att tänka och 
lägga upp en plan för hur den ska gå vidare. Genom att göra detta kan sjuksköterskan bättre 
förstå situationen få en större förståelse och kanske kan sjuksköterskan då hantera situationen 
bättre. Att på detta vis skapa en större förståelse kan vara ett sätt att uppnå större KASAM 
(Antonovsky, 2005). Att få tid till återhämtning på arbetet kan hjälpa sjuksköterskor att återfå 
fokus och att minska risken att patientsäkerheten påverkas (Arbetsmiljöverket, 2015; 
Barnsteiner, 2013; Lim et al., 2010; Ramanujam et al., 2008; Socialstyrelsen, 2017; Zúñiga et al., 
2015).  
 
Studierna gjorda av Drury et al, (2014) och Happel et al, (2013) har inkluderat citat från 
intervjuade sjuksköterskor. Sjuksköterskor i studierna var negativt inställda till förbättring av 
sociala relationer mellan kollegor då de ansåg att det inte skulle bidra till bättre arbetsklimat. 
Sjuksköterskor i studierna lade större vikt i förändring av arbetsmiljön och arbetstyngd, samt 
möjligheten att kunna gå undan på jobbet. I en annan studie beskriver sjuksköterskor sociala 
interaktioner som viktigare stressreducerande faktorer än arbetsmiljö (Pan, 2014). Kulturella 
skillnader kan tänkas föreligga och vara orsaken till att resultaten Drury et al., (2014) och Happel 
et al., (2013) funnit skiljer sig så drastiskt från Pan (2014). Drury et al., (2014) och Happel et al., 
(2013) har utfört sina studier på sjukhus i Australien, medan Pan (2014) utfört sin studie i 
Taiwan. Arbetsplatsen och samarbetet med kollegorna var till stor betydelse för hur pass bra 
sjuksköterskor kunde hantera sin stress och vilka strategier som användes (Akbar et al., 2016; 
Drury et al., 2014; Happel et al., 2013; Hersh et al., 2016; Onan et al., 2013; Tunnah et al., 2012; 
Nahm et al., 2012). Därför bör sjuksköterskor tänka på vad de säger och hur de beter sig på sin 
arbetsplats för att inte vara en bidragande faktor till det negativa klimat som kommer av till 
exempel mobbing. Om sjuksköterskor stöttar varandra bidrar de till ett bättre klimat och det 
positiva beteendet kan smitta av sig till andra (Ross et al. 2017). Studien av Lim et al., (2010) 
styrker att konflikter och hög arbetsplatsbelastning var en orsak till sjuksköterskors upplevda 
stress på arbetsplatsen vilket även beskrivs av Arbetsmiljöverket, (2015) och Barnsteiner, (2013). 
Sjuksköterskor i en annan studie beskrev att om konflikter sjuksköterskor emellan var svåra att 
lösa, var en strategi att byta skift eller liknande för att undvika direkt samverkan (Lambert & 
Lambert, 2008). Denna strategi att kunna påverka sitt arbetsschema genom att byta skift och 
således anpassa vilka kollegor sjuksköterskan arbetar med kan ses som ett sätt att uppleva 
kontroll över situationen. Som krav-kontrollmodellen redogör är kontroll en viktig komponent 
för att minska den upplevda stressen på arbetsplatsen. Detta sätt att stärka sin upplevda kontroll 
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genom att anpassa sitt arbetsschema kan ses i Drury et al., (2014) där sjuksköterskor använder en 
strategi att lägga sitt schema så de arbetar tillsammans med mer erfarna kollegor. Det kan tänkas 
att den ökade kontrollen sjuksköterskor får genom att kunna anpassa sitt schema, även bidrar till 
att hantera stressen. 
 
När det kommer till studier som undersökt hur väl kurser i stresshantering hjälpt sjuksköterskor 
hantera sin stress, kan resultaten ses som motstridiga. I en studie framkom det att genom att gå 
kurser i stresshantering lärde sig sjuksköterskor nya strategier att hantera stress. Team-buildings 
kurser erbjöds också men flera sjuksköterskor antydde att det inte fungerade utan var slöseri med 
tid (Happel et al., 2013). I teorin kan det tänkas att med bättre stresshanteringsstrategier kan 
sjuksköterskor bättre hantera stressiga situationer. Desto mer hanterbar en situation är desto 
lättare är den att hantera, vilket ligger i linje med KASAM (Antonovsky, 2005). Dock fann en 
studie att sjuksköterskor fick möjligheten att gå utbildningar som i sin tur skulle leda till mer 
kunskap och minskad stress, men i realiteten ledde det till ökad stress. Detta på grund av att 
sjuksköterskor inte ansåg sig ha tid under arbetstid och ville inte lägga fritiden på det (Drury et 
al., 2014). Vidare så beskrevs av Hersch et al., (2016), Onan et al., (2013) och Tang et al., 2010 
att sjuksköterskors stress kunde reduceras av stresshanteringsutbildningar, oavsett vilken typ. 
Utifrån detta skulle det kunna tänkas att stresshanteringskurser är hjälpsamt, med förutsättningen 
att tillräcklig tid för kursen ges under arbetstid. Om inte tiden ges kommer kanske effekten från 
kursen utebli. Detta skulle även kunna förklara de motstridiga resultaten som visar att kurserna i 
sig hjälper, men som ger uppkomst till mer stress vid tidsbrist. 
 
Socialt stöd 
En av de mer frekvent använda strategierna för att hantera stress var socialt stöd i form av familj 
och vänner (Button, 2008; Drury et al., 2014; Nahm et al., 2012; Roopalekha et al., 2012; 
Tunnah et al., 2012). Utan att nämna namn eller specifika karaktärsdrag hos dem de pratade om 
fick sjuksköterskor möjlighet att diskutera situationen med en utomstående som kunde bidra med 
stöd och nya infallsvinklar (Tunnah et al, 2012).  
 
Flera studier visar på att socialt stöd är en vanligt förekommande strategi hos sjuksköterskor för 
att hantera stress. Det finns även stöd för att detta skulle vara en positiv strategi i krav-
kontrollmodellen. Dock har en studie av Button (2008) visat på att det är viktigt att det sociala 
stödet är av god kvalitet för att det skall ge en positiv effekt. Om det sociala stödet inte är av god 
kvalitet menar Button (2008) att det istället kan ha motsatt effekt på hälsan. I den studie som 
gjordes av Button (2008) gavs resultaten att högt socialt stöd med samtidig hög stress resulterar i 
en försämrad fysisk och psykisk hälsa. Button, (2008) föreslår att i en redan stressad situation så 
upplevs stödet vara otillräckligt eller inte uppfylla den nivå av kvalitet av stöd som individen 
efterfrågar och situationen blir till slut inte hanterbar. Vidare gör Ross et al., (2017) synen på det 
sociala stödet ännu mer komplex. I studien beskriver de att bristande socialt stöd har en direkt 
länk till ökad dödlighet. Utanförskap och isolering visade sig i studien vara en lika stark 
bidragande faktor till dödlighet som rökning och alkoholmissbruk, och social isolering hade en 
större bidragande faktor för dödlighet än fetma och fysisk inaktivitet. Studien beskriver också att 
i lika stor utsträckning som sociala interaktioner kan vara viktiga för ett välmående, så kan de ha 
lika stor negativ effekt på hälsan om personerna som står för stödet har en negativ livsstil. 
Studien fann att personer med övervikt i större utsträckning hade överviktiga personer i sin 
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omgivning. Dessa fynd kan tyda på att även om socialt stöd är en bra strategi så är kvaliteten av 
stödet viktigast.  
 
Vidare kan det finnas anledning till att vara uppmärksam på att även om socialt stöd är en viktig 
strategi kan den troligtvis inte ensamt ligga till grund för en persons stresshantering. Detta 
exemplifieras av Levi (2003) som menar att om en person är så motiverad och stimulerad av 
stödet från omgivningen, kan det bidraga till en prestationshöjning över vad personen egentligen 
förmår att prestera på jobbet, på grund av det höga stödet hos kollegor och chefer. Det privata 
stödet och vilan, det som verkar återhämtande, blir då ett störningsmoment och något som ej är 
önskvärt och kan till slut leda till utbrändhet (Levi, 2001).  
 
En av huvudfaktorerna i krav-kontrollmodellen är socialt stöd som tros kunna kompensera för 
låg kontroll vid en stressig tillvaro. Men något som inte tas upp i modellen är skadan som det 
sociala stödets frånvaro kan åsamka. Button (2008) beskriver att låg stress/sysselsättningsgrad 
kan göra personen mer uppmärksam på sin omgivning och med det även inse sitt bristande 
sociala stöd. Att vara sysselsatt kan på så sätt bidraga till en bättre hälsa. Vidare visar studien 
också på fynd som stärker krav-kontrollmodellen. Den kommer fram till att personer med högt 
stöd och låg stress är de som mår bäst (Button, 2008). Samma resultat kan ses i krav-
kontrollmodellen där låga krav och högt stöd visar en välmående person (Theorell, 2003). I några 
av studierna beskrevs det positivt med socialt stöd för sjuksköterskornas psykiska välmående, 
vare sig det var privat eller på arbetet (Drury et al., 2014; Nahm et al., 2012; Roopalekha et al., 
2012). Det styrks av en annan studie där sjuksköterskor beskriver att en av de mest effektiva 
strategierna för stresshantering är det sociala stödet (Lambert & Lambert, 2008). Drury et al., 
(2014), Nahm et al., (2012) och Roopalekha et al., (2012) har till skillnad från Button (2008) inte 
tittat på de fysiska aspekterna som i den studien beskrevs bli negativt påverkade vid högt stöd 
med samtidigt hög stress. Det skulle varit intressant om den aspekten undersökts av Drury et al., 
(2014), Nahm et al., (2012), och Roopalekha et al., (2012), för att se om det resultatet kunde 
bekräfta fynden i studien av Button (2008). 
 
Återhämntningsbeteende 
Återhämntningsbeteende kan tillskrivas alla de beteenden som fungerar som återhämtande 
(Almén, 2017). Det skulle kunna inkludera det som tagits upp under rubrikerna 
arbetsmiljöanpassning, socialt stöd och undvikandebeteende, men då Almén (2017) beskriver 
Återhämntningsbeteende som det den enskilda personen gör för att återhämta sig snarare än 
gruppaktiviteter med samma syfte, så är innehållet i kategorin Återhämntningsbeteende fokuserat 
på det. 
 
Fysisk aktivitet var en viktig strategi för att hantera stressen och det var flera sjuksköterskor som 
efterfrågade att det skulle vara mer tillgängligt med olika typer av träningsmöjligheter, både 
under och efter arbetstid (Akbar et. al., 2016; Happel et. al.2013; Nahm et al., 2011; Tunnah et 
al., 2012). Genom att öka sin fysiska aktivitet så blir stresshanteringsförmågan mer effektiv och 
leder till att hälsan och välmående blir överlag förbättrat (Thacker, Haas Stavarski, Brancato, 
Flay & Greenwald, 2016). Enligt Levi (2003) är träning positivt då vi förbränner den 
energiuppladdning som kroppen byggt upp när vi är stressade. Många sjuksköterskor beskrev att 
de hade alldeles för lite fysisk aktivitet men tyckte det var svårt att få tiden att räcka till träning 
(Nahm et al., 2012). Att tvinga sig att utföra fysisk aktivitet kan vara negativt och kan leda till 
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ytterligare stress. (Levi, 2003). Vikten av att få tid att slappna av ordentligt mellan passen 
uppmärksammades av flera studier och var en viktig strategi för att hantera stressen (Akbar et al., 
2016; Happel et al., 2013; Nahm, et al., 2012; Tunnah et al., 2012). I en annan studie beskrevs 
det att sjuksköterskor som hade mer flexibilitet i deras arbetstider upplevde mindre stress då det 
gav dem möjlighet att återhämta sig mer mellan passen (Chang, Hancock, Johnson, Daly & 
Jackson, 2005). Levi (2003) påpekar dock att trots att människor använder sig av motion och 
avslappnande aktiviteter / övningar så kan det aldrig ersätta åtgärder för en bättre arbetsmiljö. 
 
Återhämntningsbeteende precis som tidigare nämnda stresshanteringskurser är i sig positiva 
strategier för sjuksköterskors stresshantering. Men precis som för stresshanteringskurser blir de 
negativa om inte finns tid att ägna sig åt dem. Vidare kan det funderas över vart tillskottet på tid 
bör komma ifrån. Att ägna sig åt återhämntningsbeteende som fysisk aktivitet, har visat sig vara 
positivt, men som Levi (2003) poängterar ska detta inte kompensera för dålig arbetsmiljö. Det 
kan tänkas att återhämtningsbeteenden ofta läggs på individens ansvar men utifrån detta 
resonemang skulle det kanske vara bättre om arbetsplatsen såg till att frigöra tid för fysisk 
aktivitet, och därmed underlätta för återhämntningsbeteende hos sjuksköterskor. 
 
Ett annat återhämntningsbeteende som arbetsgivare kan hjälpa till att bistå med är 
avslappningsprogram. Med hjälp av avslappningsprogram utvecklade sjuksköterskor ett 
återhämntningsbeteende som bidrog till att de lättare kunde identifiera vilka stressorer som 
utlöste stressen, ändra hur de svarade gentemot stress och även om möjligt ändra den stressfulla 
situationen (Hersch et al., 2016).   
 
Undvikandebeteende  
Undvikandebeteende som strategi i form av exempelvis alkoholanvändning var något som 
användes av några sjuksköterskor i stresshanteringssyfte. I litteraturstudien så presenteras 
undvikandebeteende som någonting negativt sjuksköterskor gör för att hantera deras stress. 
 
Almén, (2017) beskriver hur undvikandebeteenden inte hjälper personen till återhämtning, utan 
kan istället förvärra problemet som personen flyr ifrån. Att använda droger eller alkohol för att 
försöka hantera sjuksköterskors stress tar inte bort orsaken till stressen. Att göra som 
sjuksköterskor i studierna av Hersch et al., (2016), Nahm et al., (2012) och Roopalekha et al., 
(2012) och använda alkohol och andra droger för att hantera stressen kan hjälpa kortsiktigt. Men 
så som Almén, (2017) beskriver undvikandebeteende så fungerar strategin inte på lång sikt. I en 
annan studie beskrivs det att sjuksköterskor som arbetade långa arbetspass och skiftarbete i högre 
grad hade substansmissbruk. Bristande återhämtning mellan arbetspassen beskrevs kunna vara 
relaterad till uppkomst av muskelsmärtor och kunde vara en orsak till arbetsolyckor som 
exempelvis stickskador på grund av bristande koncentration relaterat till sömnbrist. Studien 
beskriver vidare att muskelsmärtorna ledde till självmedicinering som senare gav upphov till 
missbruk (Darbro & Driscoll Malliarkis, 2012). Undvikandebeteenden kan tänkas vara relaterat 
till brist på kontroll. Den uppgivenhet som kommer när det upplevs som omöjligt att påverka den 
egna situationen, kanske är det som driver en till att exempelvis självmedicinera. Detta kan 
tänkas utgöra ett hot mot patientsäkerheten. Det borde därför vara av intresse för både 
sjuksköterskor och arbetsgivare att undersöka hur detta kan motverkas och förebyggas.  
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7.3 Etik, genus & kultur 
Artiklarna som inkluderades i litteraturstudiens resultat var från Australien, Indien, Iran, 
Storbritannien, Turkiet och USA. Det kan finnas kulturella aspekter mellan länderna som kan 
påverkat studiens resultat. I några artiklar framkom religionens betydelse för stresshanteringen 
och det kan eventuellt härledas till kulturella skillnader. Vårdkulturen kan skilja sig från sjukhus 
till sjukhus samt mellan länder. Majoriteten av deltagarna i artiklarna var kvinnor. 
Studiedeltagarna i artiklarna var från 20 år och uppåt. I några av artiklarna framkom inte 
könsfördelningen bland deltagarna, och i några var åldersfördelningen otydligt beskriven. 
Författarnas tidigare nämnda förförståelse anses inte påverkat studiens resultat.  

8.0 Slutsats  
Litteraturstudien visar vilka olika strategier sjuksköterskor använder sig av för att hantera stress. 
Arbetsmiljön och kollegorna har en stor inverkan på hur sjuksköterskor hanterar stress. Med 
hjälp av utbildningar i stresshantering och team-buildning blir stressnivån reducerad och mer 
hanterbar. Det sociala stödet i form av familj och vänner är en av de viktigaste strategierna. Både 
för mycket och för lite stöd kan påverka sjuksköterskor negativt. Återhämtning mellan och under 
arbetspassen är viktigt för att inte bli utbränd. Mindre bra metoder i form av undvikandebeteende 
framkom också i studien. Dessa metoder leder dock till vidare utanförskap och mer stress. Att 
hantera den egna stressen är oerhört viktigt för sjuksköterskor då den riskerar att påverka 
patientsäkerheten negativt. 

9.0 Klinisk nytta 
Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor är något som blivit mer uppmärksammat i media 
(Weilenmann, 2013). Det nämns dock mer sällan vad sjuksköterskor själva kan göra för att bättre 
skydda sig mot den skadliga stressen. Litteraturstudien försöker belysa de strategier som 
sjuksköterskor använder sig av för att hantera stress och på så sätt öka förståelsen för vad som 
behövs för att underlätta sjuksköterskors stress. Litteraturstudien kan förhoppningsvis också vara 
till hjälp att identifiera olika brister som leder till stress hos sjuksköterskor. Genom att presentera 
de olika strategierna som sjuksköterskorna använder sig av så kan man även se de brister som 
gör att strategierna behövs. 

10.0 Fortsatt forskning 
Majoriteten av studiedeltagarna i artiklarna var kvinnor. Det skulle vara intressant om det fanns 
fler studier där mer män deltog. Jämförande studier där kvinnor och mäns strategier för 
stresshantering ställs emot varandra för att se om det finns likheter eller olikheter. En intressant 
frågeställning kan vara om det finns någon skillnad hur män och kvinnor upplever stress och om 
stresshanterings strategierna skiljer sig åt. Det skulle vara intressant med fler studier som visar 
hur meditation, fysisk aktivitet eller liknande påverkar sjuksköterskor i form av stresshantering.   
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inte beskrivit 
inklusions - / 
exklusionskriterier. 
Dåligt beskriven 
urvalsprocess 

11 idéer om hur stressen kunde 
minskas uppmärksammades i 
intervjumaterialet. De delades 
in i tre kategorier, primära, 
sekundära och tertiära. De 
primära var att omfördela 
arbetsbördan, ändra på 
arbetstimmar för skiftarbete, 
framföra förslag för förändring, 
se till att sjuksköterskor får ta 
rast, ledarskap inom 
avdelningen, och aktiviteter 
utanför avdelningen. 
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Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Hersch, R. K., Cook, 
R. F., Deitz, D. K., 
Kaplan, S., Hughes, 
D., Friesen, M. A., & 
Vezina, M. (2016). 
Reducing nurses' 
stress: A randomized 
controlled trial of a 
web-based 
stress management 
program for nurses. 
Applied Nursing 
Research, volume 32. 
s. 18 – 25 
Doi: 
10.1016/j.apnr.2016.0
4.003 
 
USA 
 

Syftet var att 
utvärdera 
effekten av ett 
stress-
hanterings 
program för 
sjuksköterskor 

Design: Kvantitativ 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor över 21 år, och 
anställda på något av sjukhusen 
där studien utfördes. 
 
Urval: 117 sjuksköterskor från 4 
sjukhus i Virginia, USA och ett 
sjukhus i New York svarade att 
de ville deltaga, 105 svarade på 
pre-testformulär, en 
sjuksköterska hoppade av 
studien innan randomiseringen 
för test och kontrollgrupp, 104 
sjuksköterskor fullgjorde 
studien. 39 av 52 fullgjorde 
posttest frågeformulär i 
experimentgruppen, 51 av 52 
fullgjorde posttest frågeformulär 
i kontrollgruppen. Åldern på 
deltagarna var 22 – 65 år, 
medelålder 41. 87,5% var 
kvinnor 
 
Datainsamling: Strukturerat 
frågeformulär 
 
Analys: Kvantitativ och 
statistisk 
 

Styrkor: Tydligt 
urval och resultat.  
 
Svagheter: 
Deltagare lovades 
och fick betalt för att 
deltaga, och om de 
slutförde studien var 
de med i en 
utlottning av en 
större summa 
pengar. 
 
 

Resultatet visade att 
testgruppen hade en signifikant 
förbättring i reducerad stress än 
vad kontrollgruppen hade. 
Detta redogjordes i en tabell 
där Nursing Stress Scale 
används som mått.   
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Nahm., E-S., Warren, 
J., Zhu, S., An, M., & 
Brown, J. (2012). 
Nurses’ self-care 
behaviors related to 
weight and stress. 
Nurs Outlook, volume 
60. s. E23-E31 
Doi: 
10.1016/j.outlook.201
2.04.005 
 
USA  
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuk-
sköterskors 
egenvård 
relaterat till 
vikt och stress. 

Design: Kvantitativ 
 
Urval: Survey skickades till ca 
800 sjuksköterskor, 183 deltog 
men bara 169 slutförde studien. 
760 (95%) var kvinnor. 
Medelåldern var 48 år (SD ± 
11,3) 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerad survey med 23 
frågor och tog ca 10 minuter att 
slutföra. 
 
Analys: Kvantitativ, statistisk 
analys 
 

Styrkor: Tydligt 
presenterat resultat 
 
Svagheter: Otydligt 
syfte. Otydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier 

Mer än hälften av deltagarna 
angav att de inte åt regelbundet 
med anledning att de inte 
upplevde att de hade tid för 
det. 
Majoriteten kände att de inte 
hade tid för fysisk träning. 
De vanligaste strategierna för 
att minska upplevd stress var 
att äta, träna, 
avslappningstekniker (ex 
massage, meditation, yoga), 
prata med familj och vänner, 
och att läsa. 
 
Deltagare som åt regelbundet 
och ägnade sig åt fysisk 
aktivitet hade lägre BMI. Nivå 
av stress och ålder hade ingen 
signifikant samband med BMI. 
Deltagare som angav högre 
nivåer av stress åt mer 
oregelbundet. 
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Onan, N., Işıl, Ö., & 
Barlas, G. Ü. (2013). 
The effect of a new 
coping intervention on 
stress and burnout in 
Turkish oncology 
nurses. Journal of 
Mamara University 
Institute of Health 
Sciences, Volume 3 
(3). S. 122-130) 
 
DOI: 
10.5455/musbed.2013
0814120535 
 
Turkiet  

Syftet med 
studien var att 
utvärdera 
effekten av 
stress-
hanterings 
strategier med 
hjälp av 
utbildning i 
stresshantering 
för 
sjuksköterskor.  

Design: Kvantitativ 
 
Urval: 30 sjuksköterskor på 3 
olika sjukhus i Istanbul. 
Medelåldern var 34,87 (SD ± 
8,0) 
 
Datainsamling: Frågeformulär 
som fylldes i innan och efter 
träningsprogrammet 
 
Analys: Kvantitativ, statistik 
analys.  

Styrkor: Logiskt 
resultat.  
 
Svagheter: Skriven 
på bristande 
engelska. otydligt 
om de råder data- 
och analysmättnad. 
Ingen information 
om könsfördelning 
på deltagare 
Otydliga inklusions - 
exklusionskriterier 

Resultatet av studien visade på 
att de sjuksköterskor som 
genomgått stresshanterings 
utbildningen hade en 
signifikant positiv inverkan på 
deras stresshantering.  
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Författare Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 
Roopalekha Jathanna, 
P. N., Latha, K. S. & 
Prahbu, S. (2012). 
Occupational Stress 
and Coping 
among Nurses in a 
Super 
Specialty Hospital. 
Journal of Health 
Management. Volume 
14 (4). s. 467 – 479. 
Doi: 
10.1177/09720634124
68977 
 
Indien 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
stress hos 
sjuksköterskor 
från olika 
enheter och 
deras strategier 
för att 
handskas med 
stress på ett 
sjukhus i 
Indien 

Design: Kvantitativ 
 
Inklusionskriterier: Alla 
sjuksköterskor som ville deltaga 
i studien på det berörda 
sjukhuset som studien gjordes 
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbetat 
mindre än 6 månader, och 
frivilliga sjuksköterskor 
 
Urval: 329 sjuksköterskor varav 
241 var kvinnor (73,25%) 
tillfrågades, åldern var 20 år och 
uppåt och där gruppen 20-25 var 
den största (67,1%). 
Åldersgruppen 31 och uppåt 
bestod av 40 sjuksköterskor 
(12,2%). 241 kvar 
 
Datainsamling: Survey 
 
Analys: Kvantitativ, Statistik 

Styrkor: Väl 
formulerat resultat. 
 
Svagheter: 
Urvalsprocess 
otydligt beskriven.  

De vanligaste strategierna för 
stresshantering var spirituell, 
positiv uppmuntran, humor och 
socialt stöd. De minst vanliga 
var missbruk, 
undvikandebeteende, försöka 
avleda sig själv och även att 
undvika känslomässigt stöd. 
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Tang, R., Tegeler, C., 
Larrimore, D., 
Cowgill, S., & 
Kemper, K. J. (2010). 
Improving the Well-
Being of Nursing 
Leaders 
Through Healing 
Touch Training. THE 
JOURNAL OF 
ALTERNATIVE AND 
COMPLEMENTARY 
MEDICINE. volume 
16 (8). s. 837 - 841. 
Doi: 
10.1089/acm.2009.05
58 
 
USA 
 
 

Syftet var att 
undersöka om 
en metod som 
kallas Healing 
Touch fungerar 
bra som 
stresshantering 
för 
sjuksköterskor 
med en 
ledarroll. 

Design: Kvantitativ 
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
som var heltidsanställda på 
sjukhuset där studien utfördes 
 
Urval: Målet var 25 
sjuksköterskor, 26 
sjuksköterskor svarade, 20 
fullgjorde kursen och alla tester. 
Bortfallen berodde på konflikter 
i schema. Medelåldern var 47 år 
(SD ± 11). Alla deltagarna var 
kvinnor 
 
Datainsamling: 
Självskattningsformulär med 
VAS-skala som mått för upplevd 
stress, fylldes i 1–2 veckor innan 
kursen, och igen efter ca 1 
månad efter kursen 
 
Analys: Kvantitativ, statistisk 

Styrkor: Väl 
dokumenterat urval, 
metod och resultat. 
Tydligt bortfall 
 
Svagheter: Få 
deltagare  

Resultatet visar att 
sjuksköterskor tycker att 
metoden som testades fungerar. 
Två sjuksköterskor hade efter 
studien påpekat att de tyckte 
utbildningen var värdefull för 
dem och att den hade förbättrat 
deras liv. 
 
Studien visade på en 
signifikant förbättring av 
upplevd stress, depression, 
ångest, avslappning, 
välmående och sömn. 
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Tunnah, K., Jones, A., 
& Johnstone, R. 
(2012). Stress in 
hospice at home 
nurses: a qualitative 
study of their 
experiences of their 
work and wellbeing. 
International journal 
of Palliative Nursing, 
Volume 18 (6). s. 283 
– 289. 
 
Doi: 
10.12968/ijpn.2012.18
.6.283 
 
Storbritannien 
 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera sjuk-
sköterskors 
erfarenheter 
och välmående 
vid vård av 
palliativa och 
döende 
patienter.   

Design: Kvalitativ 
 
Urval:  10 Sjuksköterskor blev 
tillfrågade varav sju deltog i 
studien. Alla var kvinnor, åldern 
var mellan 41 - 62 år, 
medelåldern var 54 år. 
 
Datainsamling: semi-
strukturerade intervjuer 
 
Analys: Kvalitativ 
 

Styrkor: Tydligt 
resultat. Användning 
av citat från 
deltagarna 
 
Svagheter: Otydliga 
inklusions- / 
exklusionskriterier 

Sjuksköterskor beskrev 
jobbtillfredställelse som en 
viktig stresshanteringen då det 
var positivt när de kunde göra 
skillnad för en patient.  
Sjuksköterskor identifierade 
flera stressorer som t.ex. att 
distriktsköterskorna var för 
stressade för att ha tid att träffa 
patienterna vilket påverkade 
deras arbete negativt.  
Det var viktigt för 
sjuksköterskor att kunna 
'stänga av' från jobbet när de 
var hemma för att orka med 
jobbet när de väl var där.  
Stödet från kollegorna hade 
stor betydelse för den upplevda 
stressen hos sjuksköterskor.  
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