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Sammanfattning: Stress är något som alla sjuksköterskor kan drabbas av i 

arbetslivet. Det finns forskning inom området och stress bör belysas mer, 

eftersom det är ett ökande samhällsproblem. Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans strategier för att hantera sin egen stress. Metod: Allmän 

litteraturstudie med systematisk sökning. Deskriptiv design. Resultatet visade 

att de vanligaste förekommande strategierna för sjuksköterskan att hantera 

stress var probleminriktade strategier, vilket innefattade socialt stöd, planering, 

problemlösning och meningsfull fritid. Resultatet visade att personlighet 

påverkade val av använd strategi.  Slutsatsen beskriver att strategier kan 

blandas och hade både positiva och negativa utfall. Probleminriktade strategier 

var vanligast förekommande.      
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Sjuksköterskans yrke består av många arbetsuppgifter, oregelbundna 

arbetstider, höga krav på arbetsplatsen med mera som bland annat kan 

associeras med minskat välbefinnande, stress och oro (Gustafsson, 2010).  I 

denna studie beskrivs sjuksköterskans strategier för att hantera egen stress. 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Hälsa  

Hälsa är ett begrepp som har olika betydelse för olika individer. Tankar kring 

hälsa kan bland annat grundas utifrån religiösa, filosofiska, politiska, 

ekonomiska, kulturella eller det egna tankesättet om rätt och fel (Willman, 

2009). Hälsa betyder inte bara frånvaro av sjukdom utan kan dessutom 

beskrivas som något filosofiskt betingat (Hedelin, Jormfeldt, & Svedberg, 

2009; Willman, 2009). Kropp, själ och ande är en helhet. Individens 

hälsotillstånd är subjektivt och inom hälso-och sjukvården idag genereras ett 

holistiskt synsätt (Willman, 2009). Världshälsoorganisationen (World Health 

Organization [WHO], u.å.) definierar begreppet hälsa följande: "Health is a 

state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity". Definitionen visar att god hälsa innefattar hela 

individen vilket tydliggör för hälso-och sjukvårdspersonal hur de ska arbeta 

med patienten. Enligt Kjellstrom, Hakansta och Hogstedt (2007) upplevde 

individen ökad stress i vardagen, detta som en följd av högre tempo på arbetet, 

samhällets ekonomi, egen kunskap inom hälso-området som omfattar 

sjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar med mera. 

1.2.2 Arbetsförhållanden och samhället idag 

Dagens samhälle och de samhällsförändringar som skett under de senaste åren 

har medfört nya krav på individen, att vara uppdaterad inom nymodigheter 

samt att snabbt anpassa sig till förändring är centralt (Skärsäter, 2009). 

Samhället och befolkningens hälsotillstånd påverkas utav individens egna 

förutsättningar, det vill säga ålder, kön, resurser samt sociokulturell bakgrund 

(Hedelin et al., 2009). Kjellstrom et al. (2007) menade att bland annat 

samhällsekonomin hade inverkan på den enskilde individen. God ekonomi 



kunde påverka hälsan i en positiv riktning. Trots detta, kan god ekonomi inte 

likställas med god hälsa. Det går inte att generalisera eftersom alla individer 

unika. 

 

Landets vårdinstitutioner dras med personalbrist och personalen som arbetar 

har flertalet arbetsuppgifter, långa arbetspass, kort om tid och 

patientöverbeläggning, vilket genererar stress (Littlejohn, 2012). Hög 

anspänning dvs. höga arbetskrav i kombination med minskad egenkontroll i 

arbetet, leder till risk att drabbas av stress. 63,6% av kvinnorna i 

sjuksköterskeyrket och 58,7% av männen i hälso- och sjukvårdsspecialistyrket 

har högre risk att drabbas av stress jämfört med män och kvinnor i exempelvis 

handelsyrken (30 % risk i denna kategori)(Statistiska centralbyrån, 

Arbetsmiljöverket, 2001). 

1.2.3 Stress 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver stress enligt följande ” Psychological 

stress is a particular relationship between the person and the environment that 

is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and 

endangering his or her well-being.” Definitionen tydliggör att stressen är 

individuell och komplex. Individen påverkas utifrån omgivning, situation och 

personliga resurser.  

 

Stress påverkar kroppens försvarsmekanismer. Mycket stress och stress under 

lång tid kan orsaka fysiska skador och leda till livshotande tillstånd. Det finns 

olika utlösande faktorer och orsaker till stress, det är dessutom individuellt hur 

stress påverkar en person (Levi, 2005; Littlejohn, 2012). De fysiska symtomen 

på stress kan vara huvudvärk, sömnsvårigheter och rastlöshet. Nervositet, ilska 

och gråtmildhet inbegriper det psykologiska symtomen och de kognitiva 

symtomen kan yttra sig i minnesförlust, orolighet och problematik att tänka 

klart. Beteendemässiga symtom kan vara isolering, intolerans och minskad 

intimitet (Carpenito-Moyet, 2010). Att mötas av svårigheter i att bemästra och 

hantera en situation kan ge en fysisk och/eller emotionell obalans hos 

individen. Obehagliga känslor och beteenden som uppkommer leder till att det 

blir svårare att kontrollera omgivningen eller situationen. Detta är något som 



kanske aldrig tidigare har varit ett problem för individen. Vid en omvälvande 

situation eller upplevelse sker en inre typ av anpassning (Rydén & Stenström, 

2008).  

1.2.4 Stresshanteringsstrategier och coping  

Vid anpassning försöker kroppen och sinnet vidmakthålla tidigare vanor och 

samtidigt som detta sker förbereds också kroppen inför en oviss framtid. 

Hantering av yttre påfrestningar, såsom stress, har ett engelskt 

samlingsbegrepp, coping. Någon översättning till detta ord finns inte i svenska 

språket (Bailey & Clarke, 1992). Lazarus och Folkman (1984) beskriver att 

coping involverar primär och sekundär tolkning. Primär tolkning beskrivs vara 

då individen först identifierar situationen, exempelvis är situationen hotfull? 

Därefter övergår tolkningsprocessen till en sekundär tolkning. Denna 

sekundära tolkning beskrivs vara en mer mental process, vad kan individen 

göra? Dessa två interagerar med varandra och skapar nivån av stress (a.a). 

Förhållningssättet coping innefattar åtskilliga strategier för att bemästra lång- 

och kortsiktiga svårigheter. Beskrivningen av copingstrategier finns i flera 

former och modeller (Rydén och Stenström, 2008). Coping förekommer på 

flera sätt, både kognitivt eller som ett beteende som yttrar sig i handling 

exempelvis att fysiskt flytta sig till en annan plats (Lazarus & Folkman, 1984). 

Den specifika situationen och den unika individen använder sig av den modell 

som passar bäst för tillfället. En del i stresshantering är den bakgrund och de 

upplevelser som individen bär med sig in i en situation (Bailey & Clarke, 

1992). Littlejohn (2012) beskriver att beroende av det som individen har med 

sig av kunskap och upplevelser, påverkade hur människan hanterade stress. 

Detta var också förenligt med Piaget (1951) som beskriver att barnet samlar på 

sig kunskap och information om miljön, för att på ett bra sätt anpassa sig till 

omgivningen och därmed utvecklas. Resultatet blev att olika individer samlar 

på sig olika kunskap, vilket leder till att människan reagerar olika på samma 

stressfulla situation (a.a).   

 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver copingstrategier som inriktade på två 

huvuddelar.  Den ena är probleminriktad copingstrategi där individen använder 

tidigare erfarenheter samt skicklighet för att överväga potentiella alternativ i en 



situation, för att sedan kunna lösa ett eventuellt problem. I probleminriktad 

coping vägs ofta fördelar mot nackdelar och området omfattar dessutom 

omgivningens krav och förväntningar. Den andra strategin är emotionellt 

inriktad copingstrategi som är mer fokuserad på hur individen bland annat kan 

koppla bort eller förtränga stressmomentet. Således kan emotionellt inriktad 

coping inbegripa att individen upprätthåller känslan av hopp, optimism och i 

vissa fall en förvrängning av verkligheten (Lazarus & Folkman, 1984).  

2. Problemformulering 

Under 2000-talet har arbetslivet och yttre press tilltagit och relateras till mental 

trötthet och stress (Johannisson, 2005). Sjuksköterskans arbete är hektiskt med 

många arbetsuppgifter och höga krav från omgivningen (Gustafsson, 2010).  

Valt ämne ger kunskap för både blivande sjuksköterskor och redan arbetande 

sjuksköterskor. Kunskap om hantering av stress är ett hjälpmedel för ett gott 

arbete, god arbetsmiljö och bra välbefinnande för både omgivning(patienter, 

medarbetare, närstående) och individen själv. 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans strategier för att hantera egen stress. 

4. Metod 

4.1 Design 

Allmän litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design.  

4.2 Sökstrategi 

Studien var baserad på vetenskapliga artiklar som hämtades från databaserna 

PsycInfo, Cinahl och Medline (bilaga 1). Utifrån valt syfte fastställdes sökord.  

 

I databasen Cinahl hittades ämnesord i Cinahl Headings, sökorden blev Nurses, 

Stress och Coping. För att hitta lämpliga sökord i PsycInfo användes PsycInfo 

Thesaurus vilket resulterade i Nurses, Stress och Coping behaivor. I databasen 

Medline användes Swedish MeSH för att få fram relevanta sökord gentemot 

syftet. Sökorden blev Nurses, stress, Psychological och Adaptation, 



Psychological. Dessa hade samma innebörd som i de övriga databaserna vilket 

gjorde att alla databaserna sökte inom samma område.  

 

Valda sökord (se Tabell 1) klickades alla i med major subject och explore för 

att inbegripa underrubriker. Sökorden kombinerades därefter med den booleska 

operatorn AND, vilket gav en bindning av allt i sökningen som gjorde att alla 

ord inkluderades (Forsberg och Wengström, 2008). Artiklarna var skrivna på 

engelska samt var vetenskapligt granskade (peer reviewed). Sökningen 

avgränsades också till artiklar från 2003-2013. 

Tabell 1. Sökord 

Cinahl PsycInfo Medline 

1.Nurses 1.Nurses 1.Nurses 

2.Stress 2.Stress 2.Stress, Psychological 

3.Coping 3.Coping behavior 3.Adaptation, 

Psychological 

4.3 Urval 

Inklusionskriterie: Artiklar som handlade om sjuksköterskor och/eller stress 

och/eller copingstrategier. 

Exklusionkriterie: Artiklar som endast innefattade sjuksköterskestudenter. 

4.3.1 Urvalsstegen 

I urval 1 lästes artiklarnas titlar. När titlarna tycktes passa in i studien lästes 

abstract för att gallra ytterligare (urval 2). Artiklarna lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades i urval 3. Artiklar med låg kvalité samt de artiklar som inte 

svarade mot studiens syfte exkluderades.  

4.4 Värdering 

Artikelgranskning genomfördes med en modifierad version av 

granskningsprotokoll hämtat från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De 

frågor som ansågs relevanta för artiklarna användes och de som inte passade in 

exkluderades. Alla artiklar som var kvantitativa granskades genom ett specifikt 

granskningsprotokoll likväl som de kvalitativa granskades utifrån sitt specifika 

granskningsprotokoll. Om frågans svar visade positivt gav det ett poäng. 

Poängsumman delades med antalet maxpoäng, vilket var positivt svar på alla 



frågor. Decimaltalet omvandlades sedan till procent, för att bedöma om artikeln 

höll tillräcklig hög kvalitet. Författarna värdesatte den procentuella 

indelningen, 0 % -49 % värderades som låg kvalitet, 50 % -64 % värderades 

som medel kvalitet och 65 % -100 % värderades som hög kvalitet. 

Intervallerna valdes eftersom de underlättade för värderingen av artiklarna, 

spannet på procentnivå var författarnas egen värdering av låg, medel eller hög 

kvalitet. Värderingsmallen med tillhörande procentnivåer valdes innan 

artiklarna lästes, för att på så vis ge så objektiv granskning som möjligt. 

4.5 Bearbetning och analys 

I studien användes en deduktiv ansats utifrån Lazarus och Folkmans (1984) 

grundbegrepp: Problem- och emotionellt inriktade copingstrategier. Dessa 

strategier användes som tema. Därefter använde författarna en modifierad 

innehållsanalys med induktiv ansats, denna process innefattade att organisera 

och samordna materialet från artiklarna till kategorier (Polit & Beck, 2012). 

Artiklarna lästes igenom av båda författarna flertalet gånger. Resultatet som 

framkom i artiklarna jämfördes sedan med varandra för att se skillnader och 

likheter. Kategorierna blev: självkontroll, socialt stöd, planering, 

problemlösning, meningsfull fritid, släppa ut känslor, religiös tilltro och 

undvikande av problem. Resultatet av dessa ses i Tabell 2. Förloppet gav ett 

helhetsintryck och det blev lättare för författarna att belysa sjuksköterskans 

hantering av stress. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Studiens artiklar hade ett etiskt resonemang eller hade genomgått etisk 

prövning och blivit godkända. Det innebar att deltagandet var frivilligt och om 

någon inte ville fullfölja studien så fanns möjlighet för deltagaren att hoppa av. 

Använda artiklar vars resultat motsvarade studiens syfte redovisades oberoende 

av om de stödjer författarnas egna åsikter eller inte (Vetenskapsrådet, 2011).  



5. Resultat 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier gällande sjuksköterskans strategier 

för att hantera stress. 

Probleminriktade copingstrategier Emotionellt inriktade copingstrategier 
Socialt stöd Självkontroll 

Planering Släppa ut känslor 

Problemlösning Religiös tilltro 

Meningsfull fritid Undvikande av problem 

5.1 Probleminriktade copingstrategier 

Enligt Cai, Li och Zhang (2008) var probleminriktade strategier väl använda 

strategier bland sjuksköterskor, probleminriktade copingstrateiger hade enligt 

flertalet av studierna en positiv inverkan på psykiska hälsan. 

5.1.1 Socialt stöd 

Sökandet av socialt stöd var enligt Laranjeira (2012) en av de mest frekvent 

använda strategierna för sjuksköterskor för att hantera stress. En studie av 

Chang et al. (2007) visade att sökandet av socialt stöd var förknippat med 

bättre hälsa och enligt Mark och Smith (2012) hade socialt stöd ingen koppling 

alls till oro och depression. I en studie av Jannati, Mohammadi och 

Seyedfatemi (2011) beskrevs det att vissa sjuksköterskor fann stöd i att kunna 

skicka problem som uppkommit till sina överordnade när deras egen förmåga 

att lösa problemet inte var tillräcklig. Det var vanligt att finna stöd i att prata 

med kollegor för att lyfta upp problem under exempelvis raster för att hitta 

lösningar tillsammans. Även att prata med patienter var ett sätt att finna stöd 

och lufta känslor. Enligt Garrosa, Rainho, Morena-Jiménez och Joâo Monteiro 

(2010) fanns inget samband mellan socialt stöd och emotionell utmattning. 

Enligt Wu et al. (2011) var socialt stöd relaterat till positiv livshälsokvalitet 

(p<0.01). 

Enligt Jannati et al. (2011) var sjuksköterskans egna familjeliv en viktig källa 

för stöd. Att komma överens med familjemedlemmar och lösa problem innan 

arbetspasset var väsentligt för ett gott arbete på sjukhuset. I studien av 

Hawkins, Howard och Oyebode (2007) betonades det att sökandet av socialt 

stöd var vanligt. 



5.1.2 Planering 

I studien av Hawkins et al. (2007)  var aktiv coping, såsom planering, en 

mycket använd strategi som även var signifikant mer använd än övriga 

strategier (p<0.01). Hawkins et al. (2007) menade även att otillräckliga 

förberedelser och brist på planering var en vanlig orsak till stress. Buurman, 

Mank, Beijer och Olff (2011) redovisade i sin studie att aktiv coping också 

kunde skydda mot traumatisk stress. Planering och systematiskt 

tillvägagångssätt var faktorer som kunde hjälpa individen att hantera 

situationen. Ett samband hittades mellan öppenhet i personlighet och planering 

(p< 0.01). Öppenhet associerades med probleminriktade copingstrategier, 

vilket hade ett positivt inflytande på individen (Burgess, Irvine & 

Wallymahmed, 2010). I studien av Jannati et al. (2011) beskrevs det att för 

reducering av arbetsrelaterad stress försökte sjuksköterskor konstant att hantera 

sina arbetsuppgifter, planera och samtidigt samverka med de förändringar som 

snabbt kan uppkomma i arbetet. De sjuksköterskor som strukturerade upp sitt 

skift på ett bra sätt kunde minska den egna stressen. Noggrannhet vid 

skrivandet av rapporter och att dubbelkontrollera var ett väl använt sätt att 

minska stress på. Samband hittades mellan noggrannhet och aktiv coping 

(p<0.03) (Burgess et al. 2010). 

5.1.3 Problemlösning 

I studierna av Laranjeira (2012) samt Xianyu och Lambert (2006) var 

problemlösande strategi något som var väl använt av sjuksköterskor för att 

hantera stress. Sjuksköterkan var konfronterande i sitt handlande och tänkte 

problemlösande vilket enligt Chang et al. (2007) var milt associerat med bättre 

hälsa. Enligt Mark och Smith (2012) hade probleminriktat handlande inte 

någon koppling alls till oro eller depression. I en studie av Cai et al. (2008) 

framkom det att positiv coping var en väl använd strategi bland sjuksköterskor. 

5.1.4 Meningsfull fritid 

Wu et al. (2011) betonade att egenvård och egen avkoppling var bland de 

främsta skyddsfaktorerna för hälsorelaterad livskvalitet för sjuksköterskor. 

Intressen och att göra saker på sin fritid hade en positiv effekt på att minska 

den arbetsrelaterade stressen.  



Jannati et al. (2011) beskrev att de sjuksköterskor som berättade för familj och 

vänner om sina arbetstider kunde i sin tur planera in aktiviteter som betydde 

mycket för dem, exempelvis picknick. Detta gjorde det lättare för individen att 

släppa arbetet och på fritiden hitta sysselsättningar som muntrade upp, bland 

annat lyssna på musik, gå på bio, läsa eller skriva. Dessutom hade intressen, att 

göra saker på sin fritid, en positiv effekt för att minska den arbetsrelaterade 

stressen. 

5.2  Emotionellt inriktade copingstrategier 

Enligt Mark och Smith (2012) samt Chang et al. (2007)  hade emotionellt 

inriktade copingstrategier ett samband med oro och depression, 

copingstrategierna var även associerade med reducerad mental hälsa.  

5.2.1 Självkontroll 

Enligt Laranjeira (2012) var självkontroll en av de mest använda strategierna 

av sjuksköterskor. Jannati et al. (2011) samt Xianyu och Lambert (2006) 

beskrev att genom att tänka positivt och bemästra känslor kunde individen vara 

inriktad på att se dagen på ett positivt sätt, denna omvändning var en vanlig 

strategi för att hantera stress. 

5.2.2 Släppa ut känslor 

Jannati et al. (2011) beskrev att sjuksköterskor påverkas av känslor i sitt 

handlande, exempelvis genom att göra något för någon annan och genom den 

handlingen själva bli mer tillfredställda. Det kan också vara att släppa fram 

känslor som att gråta, skratta eller bara vara tyst och andas lugnt för att hantera 

situationen.  

5.2.3 Religiös tilltro 

Det fanns en förankring av spirituell strategi i studien av Jannati et al. (2011). 

Detta yttrade sig genom att sjuksköterskan hade en religiös tro och förlitade sig 

på att få yttre stöd, exempelvis vände sig sjuksköterskan till gud för att få 

tålamod till att hantera situationen. 

5.2.4 Undvikande av problem 

I studien av Mark och Smith (2012) visades resultat på att negativa 

copingstrategier såsom undvikande strategi har ett samband med oro och 



depression. Studien visade även att användandet av undvikande strategi hade 

ett förutspått samband med depression och sämre hälsa. Enligt Jannati et al. 

(2011) var undvikande strategi något som yttrade sig som att sjuksköterskan 

undvek problem, lämnade över ansvar, gick iväg från den stressfulla 

situationen eller liknande. Ett tydligt exempel på detta var när sjuksköterskan 

lämnade över den ”jobbiga patienten” till en kollega. I studien av Laranjeira 

(2012) beskrevs undvikande strategi som en strategi som inte var väl använd av 

sjuksköterskor, resultatet visade även att de sjuksköterskor som var mest 

bekymrade och oroade inte använde copingstrategier effektivt överhuvudtaget. 

Kinnunen-Amoroso (2011) menade att flertalet sjuksköterskor inte trodde på 

sin egen förmåga att hantera arbetsrelaterad stress. Detta kunde i sin tur leda till 

ett undvikande beteende.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet belyste att personlighet påverkade val av använd strategi. De 

sjuksköterskor som rapporterade högre grad av öppenhet i personlighet hade 

också rapporterat lägre nivå av stress. De vanligaste förekommande 

strategierna för sjuksköterskan att hantera stress var genom probleminriktad 

strategi, vilket bland annat innefattade socialt stöd, planering, problemlösande 

strategi och meningsfull fritid. De strategier som var minst använda var 

emotionellt inriktade strategier, dessa strategier hade fokus på det 

känslomässiga, exempelvis att släppa ut känslor och undvika problemet. 

Emotionellt inriktad copingstrategi ansågs ha mer negativ påverkan på 

individen än probleminriktad copingstrategi som ansågs ha mer positiv 

påverkan på individen. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Sökstrategi 
 De använda databaserna Cinahl och Medline beskrevs som användbara för 

sjuksköterskans forskning inom hälso- och medicinområden, PsycInfo 

nämndes också som en användbar databas med inriktning på psykologisk 

information (Polit & Beck,2012). Sökningen kunde ha gjorts i flera databaser, 



dock ansågs att sökträffarna i de tre databaserna gav tillräckligt med material 

för att besvara syftet och bygga ett resultat på. Sökorden i respektive databas 

var olika men hade samma innebörd och passade därför att söka med.   

6.1.2 Urval 
Urvalet av artiklar genomfördes i tre steg, läsning av titlar, abstract och 

slutligen lästes hela artikeln. Urvalsstegen var något som författarna ansåg vara 

nödvändigt för att gallra bland sökträffarna.  

Resultatet består av 12 artiklar varav tio kvantitativa och två kvalitativa. 

Fördelen med att ha både kvantitativa - och kvalitativa artiklar i studien var att 

de kan komplettera varandra. Enligt Polit och Beck (2012) ger kvantitativa 

artiklarna i vissa fall större populationer och artikelförfattarens egen 

objektivitet stärks. Att använda kvantitativa artiklar kan vara både negativt och 

positivt. Det negativa är att subjektiva historier inte kommer fram. Deltagarna 

talar inte fritt utan datainsamlingen blir kontrollerad (a.a). Den positiva faktorn 

med kvantitativa artiklar är att resultatet går att mäta och jämföra, deltagarna 

svarar på samma frågeformulär (a.a). De kvalitativa artiklarna kunde på ett 

annat sätt vara mer detaljrika, djupgående och undersöker ofta ur ett holistiskt 

synsätt. Det som är negativt för de kvalitativa artiklarna är att 

artikelförfattarens egna subjektiva tolkning kan avspeglas på artikelns resultat 

(a.a). Det hade varit intressant med fler kvalitativa artiklar, eftersom denna typ 

av artiklar inriktar sig på deltagarens reflektion, perspektiv, samt tenderar att ha 

ett holistiskt synsätt för att förstå helheten (a.a). Om studien innehållit fler 

kvalitativa artiklar kunde resultatet blivit mer beskrivande. SBU (u.å. b) 

bekräftar att kvalitativa forskningsmetoder har mindre objektivitet än 

kvantitativa. Båda dessa metoder har sina för- och nackdelar och därför kan 

kombinationen av dessa vara positiv.  

 

En artikel av Laranjeira (2012) innefattade sjuksköterskor som arbetade på 

medicinsk eller kirurgisk avdelning. Burgess et al (2010) beskrev 

sjuksköterskans arbetsmiljö på en intensivvårdsavdelning. Artikel av Xianyu 

och Lambert (2006) fokuserade på avdelningssköterskor. En annan artikel 

beskrev psykiatrisköterskor (Cai et al., 2008). Resterande åtta artiklar, hade 



inte fokuserat på någon speciell avdelning utan använt sig av den allmänna 

sjuksköterskan, som då arbetat på olika avdelningar. En kliniskt arbetande 

sjuksköterska kan komma i kontakt med många miljöer och situationer. Att 

sjuksköterskorna i denna studies resultat arbetade på olika avdelningar sågs 

som en styrka. 

 

Artikeln av Kinnunen-Amoroso (2011)  hade deltagare som var läkare och 

sjuksköterskor. Artikeln togs med i resultatet för att den fokuserade till stor del 

på sjuksköterskan och det var tydligt vilket resultat som beskrev 

sjuksköterskans hantering av stress. Således vägde det positiva i att ta med 

artikeln i resultatet tyngre än bristerna, denna artikel var inte heller bedömd av 

en etisk kommitté men ansågs vara relevant då deltagandet var frivilligt.  

Artikeln av Buurman et al (2011) studerade traumatiskt stress bland 

sjuksköterskor. Denna artikel valdes också att tas med i resultatet då den 

fokuserade på vilka strategier som användes för att hantera stressen som 

traumatiska situationer medför. Traumatiska situationer ansågs vara 

exempelvis, oväntad patientdöd, misslyckad räddningssituation med mera. 

Dessa situationer kan alla sjuksköterskor komma i kontakt med någon gång 

under arbetslivet, därför inkluderades också den. Artiklarna till resultatdelen 

kom från olika länder i världen vilket gav ett globalt perspektiv. 

Sju stycken av artiklarna hade samma signifikants nivå (0.05). Resterande fem 

artiklar hade olika signifikansnivåer eller så framkom inte nivån i texten. Det 

var inte optimalt att nivåerna varierade, eftersom olika signifikansnivåer (p-

gränsvärde) redogör för olika sannolikhetsgrader. Det vill säga, olika studier 

med varierande signifikansnivåer kan behålla eller förkasta framkommet 

resultat, detta för att den ena studien med lägre signifikansnivå behåller 

hypotesen medan den andra studien med högre signifikansnivå förkastar 

hypotesen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], u.å a). Trots att 

artiklarna som var med i resultatet hade olika signifikansnivåer ansåg 

författarna att resultaten var enhetliga. Validiteten var god. 

Vid utformningen av kategorier användes Lazarus och Folkmans (1984) 

problem- och emotionelltinriktade copingstrategier som övergripande tema. 

Detta genomfördes för att inringa ämnet på ett relevant sätt. 



6.1.3 Genus 
Artiklarna som användes i studien speglade de avdelningar och miljöer som en 

sjuksköterska kan komma i kontakt med. Stressfulla situationer drabbar alla 

kategorier av sjuksköterskor. Majoriteten kvinnor i artiklarnas urval går att 

förklara av att sjuksköterskearbetet är ett kvinnodominerat yrke. Det har visat 

sig att cirka en tiondel av sjuksköterskorna i Sverige är manliga (Finnström, 

2010; Socialstyrelsen, 2012). Artiklar som bara hade kvinnliga deltagare 

behöver inte ha missvisande resultat. Resultatet kan vara trovärdigt eftersom 

det finns markanta könsskillnader i yrkeskategorin, sjuksköterskor. 

6.1.4 Tillförlitlighet och etiskt resonemang 

Studiens artiklar hade i hög utsträckning ett resultat som genererade i likartade 

slutsatser, detta visade på hög frånvaro av slumpmässiga fel (Forsberg & 

Wengström, 2008). Urvalet av deltagare i artiklarna skiljer sig från varandra, 

majoriteten hade bekvämlighetsurval och några hade slupmässigt utvalda 

deltagare. Enligt författarna ansågs bekvämlighetsurvalet inte vara negativt, 

deltagarna i de olika artiklarna hade frivillighet att delta och detta kunde ha 

möjliggjort att frågeformulären besvarades ärligt och med engagemang, vilket 

visar på tillförlitlighet.  

Studiens artiklar hade ett etiskt resonemang eller var godkända av etisk 

kommitté vilket var ett krav från författarna. I lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460), 3 §, fastställs att all forskning 

som påverkar människan som deltar i forskningen ska etikprövas, exempelvis 

när det gäller personuppgifter. Ovanstående lag styrkte författarnas inställning 

till detta. Författarna gjorde en kritisk granskning av artiklarna och de artiklar 

som inte höll medel eller hög klass exkluderades. Genomgången av artiklarna 

gav resultatet god tillförlitlighet, bearbetningen och analysen hade god 

tillförlitlighet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studien visade att den mest använda copingstrategi som sjuksköterskor 

använde sig av för att hantera stress var probleminriktad strategi. 



6.2.1 Probleminriktad coping 

Socialt stöd visade sig vara ett välanvänt begrepp i flertalet artiklar och 

betonades i allmänhet som positivt. Familj, vänner och bekanta var viktiga 

källor för stöd. Socialt stöd var förknippat med bättre hälsa. Anderberg (2005) 

bekräftar vikten av att underhålla relationer och att vidga det sociala nätverket, 

vilket kunde ge en buffrande effekt mot stressyndrom, utbrändhet och 

utmattningssyndrom. Folkow (2005b) styrker att stressen upplevdes som 

besvärligare om stödet var lägre. Vidare beskrivs, att om det sociala stödet 

tillgodoses, ledde detta till välbefinnande. Skärsäter (2009) styrker detta 

positiva samband mellan socialt stöd och välbefinnande. Författarna 

ifrågasätter dock detta då det kan tänkas vara påfrestande att ”behöva” berätta 

för andra om jobbiga situationer eller liknande. Sjuksköterskan kan känna sig 

tvingad till att prata om tankar och känslor trots att det är frivilligt i 

personalgruppen.  

 

I resultatet visades det att planering klassades som en effektiv och positiv 

strategi. Kanske kunde denna strategi ha ett negativt utfall? Exempelvis kan 

planering av många arbetsuppgifter i form av checklista ge sjuksköterskan en 

överskådlighet om hur mycket som egentligen ska göras på x antal timmar. 

Detta kan tänkas vara stressande och då inte enbart rogivande för individen. 

Planering och tid i relation till varandra, nämns inte i artiklarnas resultat. Tid är 

väsentligt för hur denna strategi påverkar individen på ett positivt eller negativ 

sätt, exempelvis kan tid yttra sig som en stressfaktor. Thorsén (2010) styrkte 

detta och menar att tidsstress påverkade hur situationer utvecklas, situationer 

kan ”rinna ut i sanden” eller så kan arbetsuppgifter läggas på hög. Utgången 

blev negativ vilken kunde vara stressande och påverka både patienten och 

arbetsgruppen. Resultatet visade att personlighet hade betydelse för hur 

effektiv individen var som stresshanterare. Artiklarnas resultat berörde ytligt 

detta område vilket var beklagligt då det kan vara bra för exempelvis chefer att 

vid anställningar veta vilka personligheter som passar bäst, på förslagsvis 

akutmottagningar. Lundberg (2005) styrkte att miljö, beteendemönster och 

personlighet hade inverkan på använda copingstrategier. Schweitzer, Giplin 

och Frampton (2004) framhöll att miljön påverkade en persons uppförande 



även personlighetsdrag såsom optimism, känsla av kontroll och lyhördhet hade 

ett samband med god hälsa. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskans tillämpning av problemlösning var 

en väl använd strategi som hade ett positivt utfall. Larsson (2010) styrkte detta 

och beskriver att sjuksköterskan genom problemlösning ska kunna samordna 

omvårdnadsarbetet, arbeta i team och kunna återkoppla och förbättra vården, 

genom att ta tillvara på synpunkter från både patienter och medarbetare. 

Problemlösning ansågs vara positivt för utvecklingsarbetet inom hälso- och 

sjukvården. Mattsson (2010) beskriver att problemlösning var en 

hanteringsstrategi som kunde vara gynnande vid exempelvis patientutbildning. 

Patienten lärde sig via sjuksköterskan, att kunna hantera situationer och 

återinsjuknande på ett mer effektivt sätt. 

 

Det var intressant att meningsfull fritid i resultatet visades som en 

skyddsfaktor. Enligt resultatet hade intressen och att göra saker på fritiden en 

positiv effekt på att minska den arbetsrelaterade stressen. Anderberg (2005) 

styrker prioriteringen av fritidsaktiviteter och menar att aktiviteter som sport, 

bio, promenad och musik leder till minskad stress.   

6.2.2 Emotionellt inriktad coping 

Det visade sig i studiens resultat att sjuksköterskor använde sig av flera 

copingstrategier samtidigt, ibland både probleminriktade strategier och 

emotionellt inriktade strategier. Lazarus och Folkman (1984) stödjer detta 

resultat och menar att individer använder sig av både problem- och emotionellt 

inriktad strategi i samma process. Exempelvis kunde en sådan sammanvävd 

process vara att individen använder emotionellt inriktad coping för att bibehålla 

hopp och optimism och samtidigt använder probleminriktad coping för att 

definiera problemet och agera. 

Av resultatet framgick det att självkontroll innefattade att individen hade 

kontroll på hur denne såg på dagen och olika situationer med mera. Folkow 

(2005a) styrker visat resultat och beskriver även att kontroll har stor betydelse 

för hur en individ hanterade och upplevde den stressfulla situationen. Folkow 



(2005b) beskrev att en stressfull situation upplevs mer stressande om 

egenkontrollen var lägre.  

 

Emotionellt inriktad strategi som innefattade att släppa ut känslor eller att 

undvika problemet var tillvägagångssätt som enligt resultatet gav mer negativa 

påföljder, exempelvis sämre hälsa, högre oro eller depression. Likväl användes 

dessa strategier av deltagarna i de olika studierna. Lundberg (2005) menar att 

alkohol, narkotika och tröstätande med mera används för att dämpa obehagliga 

känslor. Leventhal (2008) styrkte resultatet och menade att ett undvikande 

beteende ledde till negativa konsekvenser. Utvecklingen av ett undvikande 

beteende kunde bidra till ytterligare undvikande beteenden eller depression.   

 Huruvida emotionellt inriktad coping enbart har negativa utfall kan diskuteras. 

Författarna hade funderingar på om det enbart var negativ att släppa ut känslor, 

de menade att det likväl kunde vara lättande för sjuksköterskan att släppa ut 

känslor ibland, kanske även nödvändigt. Bland annat kan det vara positivt att 

skratta med någon efter jobbiga stunder. Schweitzer et al (2004) styrker denna 

fundering och beskriver att ”ett gott skratt” har goda hälsorelaterade effekter 

såsom optimism, socialisering samt bättre samarbetsförmåga. Att släppa ut 

känslor kunde alltså ha positiv inverkan på individen och inte enbart negativt 

vilket också Råholm (2012) styrker. 

Religiös tilltro tillhörde den emotionellt inriktade strategin och visade också på 

ett mer negativt utfall, utifrån studiens resultat. Att exempelvis lämna över 

ansvar på gud eller liknande kunde vara att inte själv vilja eller kunna hantera 

situationen. Råholm (2012) beskriver i motsättning till resultatet att det andliga 

är ett positivt tillskott när vardagen kändes tung och grå. Vid motgångar kan 

det heliga sprida ljus i det mörker som uppstått. För vissa individer kan det 

kännas bra att kunna ventilera och att lägga över en del av pressen och oron till 

högre makter. Fenomenet spirituell strategi behöver inte kategoriseras som 

något negativt eller positivt betingat, utan kan tillhöra båda kategorierna. 

 

Att enbart använda emotionell coping visade på mer negativ effekt enligt 

resultatet, dock beskrev Lazarus och Folkman (1984) att användandet av 

probleminriktad coping och emotionellt inriktad coping kan ske samtidigt. 



Även Eriksen och Ursin (2005) beskriver att oberoende av vald copingstrategi 

är det viktigaste att individen själv tror på strategin. Artiklarnas resultat stämde 

överens med varandra och betonade liknande angelägenheter, resultatet gick 

även att stödja i litteratur och vetenskapliga källor. Resultatet visade inte på 

extern validitet, generaliserbarheten för alla avdelningar som sjuksköterskor 

arbetar på är ofullkomlig. Det går inte att genaralisera denna studies resultat.   

6.3  Slutsats 

Huvudfyndet i studiens resultat visade på att probleminriktad coping, vilket 

innefattade socialt stöd, planering, problemlösning samt meningsfull fritid var 

de vanligaste använda stresshanteringsstrategierna av sjuksköterskor. Vid 

användandet av dessa strategier blev situationens utfall till största del positivt, 

individen klarade att hantera stressen på ett effektivt sätt. Emotionellt inriktad 

coping innebar att individen hade självkontroll, släppte ut känslor, hade ett 

undvikande beteende eller riktade sin tilltro till gud. Dessa strategier var 

mindre använda och ledde till ett mer negativt utfall. Individen hade det svårare 

att hantera stress och drabbades lättare av ångest och oro. Resultatet visade att 

både probleminriktade- och emotionellt inriktade copingstrategier med 

involverande underrubriker kunde användas av sjuksköterskan samtidigt, vilket 

Lazarus och Folkman (1984) styrkte. 

6.4 Klinisknytta och fortsatt forskning 

För kliniskt arbetande sjuksköterskor kan denna studie vara viktig att ta del av 

eftersom den ger en överskådlig inblick i de vanligaste använda 

copingstrategierna, vilket kan hjälpa individen i kommande stressfulla 

situationer. Littlejohn (2012) uttrycker behov av att strukturera om och se över 

den miljö som sjuksköterskor idag arbetar i, utbildning behövs som är inriktad 

på hantering utav stress. Om detta genomförs kan det leda till en säkrare miljö 

för både vårdpersonal och patienter (a.a). Socialstyrelsen (2012) menar att det 

krävs en ständig utveckling och vidareutbildning av sjuksköterskor, senaste 

åren har utbildning till specialist minskat. Denna studie är viktig för att 

förebygga och minska de negativa konsekvenser som stress kan leda till. 

 

Författarna anser att individens förhållningssätt till stress är individuellt och 

kan därför vara svår att generalisera. Dock finns det behov av större studier 



med fler deltagare, för en bredare värdering av använda strategier för att 

hantera stress. Fortsatt forskning behövs också inom området genus, för att se 

skillnader mellan män och kvinnors användning av strategierna. Att göra fler 

studier med intervjuer istället för enkäter skulle också vara intressant. Just för 

att gå in djupare och få en mer beskrivande förståelse av hur sjuksköterskan 

hanterar stress.  
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samlade också in information om demografisk data 
(ålder, kön mm). 
 
Analysmetod:Beskrivande statistik. 

Studiens styrkor:  
Releventa mätinstrument. Hög 
svarsrespons, 64%. 
 
Studiens svagheter:  
Svårt att generaliser då deltagarna är få. 
Det kan förekomma bias eftersom 
händelser som deltagarna beskriver 
(inom den utvalda 5års perioden) kan 
vara svåra att komma ihåg. 
 
Kvalitet: 
Medel 

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Aktiv coping, socialt stöd och 
uppmuntran var oberoende förknippat 
med traumatisk stress. 
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tidskrift, land. 
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Cai, Z-X., Li, 
K. & Zhang, X-
C. (2008). 
Workplace 
stressors and 
coping 
strategies 
among Chinese 
psychiatric 
nurses. 
Perspectives in 
Psychiatric 
Care, 44(4), 
223-231. 
doi:10.1111/j.1
744-
6163.2008.001
81.x  
 
Kina. 

Studiens syfte 
var att 
identifiera 
psykiatriska 
sjuksköterskors 
arbetsplats 
stressfaktorer 
och deras coping 
strategier, samt 
att se 
förhållandet 
mellan 
demografi, 
stressfaktorerna 
på arbetsplatsen 
och 
copingstrategier
na.  

Korrelationsstudie. 
 
Inklusionskriterier: Alla deltagare var avdelinings 
sjuksköterskor.  
 
Urval 
Bekvämlighetsurval från tre sjukhus med psykiatriska 
sjuksköterskor anställda, i centrala Kina. 
 
Slutlig studiegrupp: (n=188st). 155 st. var kvinnliga 
sjuksköterskor och 33st. var manliga sjuksköterskor. 
Deltagarna var mellan 19-60 år gamla.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Strukturerad. 
Tre instrument, frågeformulär som innehöll frågor 
inom områdena, demografisk data (ålder, bakgrund 
mm), stresskala (arbetslast mm) och frågor angående 
copingstrategier (olika typer av strategier). Studiens 
instrument har god tillförlitlighet och passar denna 
studie bra. 
 
Analysmetod:  
Beskrivande statistik med korrelationsberäkningar.  

Studiens styrkor:  
Flera frågeformulär som ger bra 
perspektiv på stress och 
copingstrategier. 
Anonymitet. 
Hög svarsfrekvens (92%). 
 
Studiens svagheter:  
Valda instrument är framtagna av 
västerländska forskare vilket kan vara 
en nackdel. Bekvämlighetsurval vilket 
gör resultatet svårt att generalisera till 
övriga landet. Exklusionskriterier 
framkommer inte. 
  
Kvalitet: 
Hög 

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Copingstrategier användes för att 
hantera stress.  
 
Positiv coping (positiv inställning, ha 
hobbys, prata om problem, öppenhet) 
var använd av de flesta deltagarna.  
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Chang, E.M.L., 
Bidewell, J.W., 
Huntington, A.D., 
Daly, J., Johnson, 
A., Wilson, H., 
…Lambert, C.E. 
(2007). A survey 
of role stress, 
coping and health 
in Australian and 
New Zealand 
hospital nurses. 
International 
Journal of 
Nursing Studies, 
44(8), 1354-
1362.Hämtad 
från databasen 
CINAHL with 
Full Text.  
 
Australien och 
Nya Zeeland. 

Studiens syfte var att 
hitta ett samband 
mellan 
problemfokuserad 
coping och förbättrad 
hälsa. Emotionell 
coping med 
reducerad hälsa samt 
att ökad 
arbetsplatsstress 
reducerar hälsa.  

Beskrivande design.  
 
Urval 
Slumpmässigt urval. 
 
Slutlig studiegrupp= 
(n=518st). 
328 st. sjuksköterskor från Australien och 190 st. från Nya 
Zeeland.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerad.  
Frågeformulär som innehöll frågor inom områdena: 
demografisk data (ålder, kön mm.), stresskala (arbetslast 
mm), mätning av hälsa (socialt, psykiskt, välbefinnande 
mm.) och frågor angående copingstrategier (olika typer av 
strategier). Studien samlade även in lite information om 
ålder, kön, etnicitet mm. Studiens instrument har god 
tillförlitlighet. 
 
Analysmetod:  
Beskrivande statistik. 

Studiens styrkor:  
Relevanta mätinstrument. God 
svarsrespons på sjuksköterskor 
från Nya Zeeland, 63%.   
 
Studiens svagheter:  
Svag respons på 
sjuksköterskor från Australien, 
36%. Exklusionskriterier 
framkommer inte. 
 
Kvalitet: 
Hög 

Resultat som motsvarar vårt 
syfte:  
Det framkommer att 
konfronterande strategi, sökande av 
socialt stöd, 
problemlösningsstrategi 
(problemfokuserat) är associerat 
med bättre hälsa.      
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Garrosa, E., 
Rainho, C., 
Moreno-Jiménez, 
B., Joa˜o Monteiro, 
M. (2010). The 
relationship 
between job 
stressors, hardy 
personality, coping 
resources and 
burnout in a sample 
of nurses: A 
correlational study 
at two time points. 
International 
Journal of Nursing 
Studies,47(2), 205 
215.doi:10.1016/j.ij
nurstu.2009.05.014 
 
Portugal 
 

Studiens syfte var att 
studera relationen 
mellan 
arbetsstressfaktorer, 
personlighet, coping 
och utbrändhets 
dimentionerna bland 
sjuksköterskor. 

Beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskorna hade kandidatexamen. De skulle ha 
arbetat patientnära minst 3 år. 
   
Urval 
Bekvämlighetsurval. 100 utvalda sjuksköterskor. 
98% deltog i studien.  
 
Slutlig studiegrupp: (n=98st).  
Bortfall: 2st. 
Kvinnor:80st 
Män:18st. 
Medelålder 36.1år. 
 
Arbetserfarenhet: 6-37 år, medel 12.6 år.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Strukturerad. 
Frågeformulär som innefattar:  
Utbrändhetsskala (emotionell trötthet, personliga 
resurser, personlighetstyp ex.hård hudad, 
copingstrategier m.m.)  
 
Analysmetod:  
Beskrivande statistik.  

Studiens styrkor:  
Bra svarsfrekvens (98%).  
 
Ett grundligt frågeformulär där 
deltagarna får göra testet två 
gånger med ett intervall på 4 
veckor. 
 
Studiens svagheter:  
Exklusionskriterier 
framkommer inte. 
 
Kvalitet: 
Medel 

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Vid användning utav copingstrategier 
regelbundet kommer 
utmattningssymtom troligtvis minska.  
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Hawkins, A.C., 
Howard, R.A. & 
Oyebode, J.R. 
(2007). Stress and 
coping in hospice 
nursing staff. The 
impact of 
attachment styles. 
Psycho-
Oncology, 16(6), 
563-572. 
doi:10.1002/pon.
1064  
 
Storbritannien. 

Studien syftar till 
att bygga på 
tidigare studier som 
undersöker källor 
till stress och 
copingstrategier 
som antagits av 
vårdpersonal. 
Denna studie 
undersöker också 
potentiella effekter 
av sjuksköterskors 
bands-knytning 
(med ex, patienten) 
angående sina 
erfarenheter av 
stress och coping.  

Beskrivande design. 
   
Urval 
Bekvämlighetsurval. Frågeformulären var skickade till 
fem sjukhus i Storbritannien.  
 
Slutlig studiegrupp: 
215 tog emot frågeformulären 
Bortfall 131st. 
(n=84st). 83 st. var kvinnliga sjuksköterskor och 1 st. 
var manlig sjuksköterska. 27-62 år gamla. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerad. 
Frågeformulär som innehöll frågor inom områdena: 
mätning av vuxnas anknytningsstil, stresskala, mätning 
av hälsa och frågor angående copingstrategier. Studien 
samlade även in lite information om ålder, kön, 
etnicitet mm. Studiens instrument har god 
tillförlitlighet.  
 
Analysmetod:  
Beskrivande statistik. 
 

Studiens styrkor:  
Releventa mätinstrument.   
 
Studiens svagheter:  
Svag respons, 39%.  
Inklusion- och 
exklusionskriterier framkommer 
inte. 
 
Kvalitet: 
Medel 

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Mest använda copingstrategierna var 
positiv omvandling och tillväxt samt 
planering.    
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Jannati, Y., 
Mohammadi, 
R. & 
Seyedfatemi, 
N. (2011). 
Iranian clinical 
nurses´coping 
strategies for 
job stress. 
Journal of 
Occupational 
Health, 53 
(2),123-129. 
Hämtad från 
database 
MEDLINE 
with Full Text. 
 
Iran. 

Studiens syfte var 
att på djupet 
utforska de 
copinstrategier som 
används av Iranska 
kliniskt arbetande 
sjuksköterskor.   

Beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: Måste ha 
arbetat som sjuksköterska i minst 
ett år. 
 
Bortfall: Ingen ny data tillfördes i 
de fyra sista intervjuerna vilket 
gjorde att datainsamlingen 
avslutades. 
 
Slutlig studiegrupp: (n= 56 st). 28 
sjuksköterskor från olika roller och 
miljöer, 22 rent kliniska 
sjuksköterskor, 3 
huvudsjuksköterskor och 3 
handledare. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Grounded theory  

Studiens styrkor: Intervjuer ang. upplevelser och 
känslor och inte frågeformulär. 
 
Olika metoder användes för insamling av data 
(intervjuer & observationer). 
 
Studiens svagheter: Endast morgon och kvälls 
skiften var med i studien. Alla deltagarna arbetade 
på statligt ägda sjukhus. Den privata sektorn var 
inte med i studien. Del av en större studie. 
Exklusionskriterier framkommer inte. 
 
Trots vissa brister i studien visar den på god 
trovärdighet. 
 
Kvalitet: 
Medel 

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Studien visar att det finns olika typer av 
strategier som sjuksköterskan använder i 
olika situationer.  
 
Studien beskriver inre faktorer som har 
mer med känslor att göra exempelvis 
undvikande strategi, emotionell strategi, 
kognitiv strategi (positivt tänkande osv.).    
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Kinnunen-
Amoroso, M. 
(2011). Finnish 
occupational 
physicians´ and 
nurses´ 
experience of 
work related 
stress 
management: a 
qualitative study. 
Industrial Health, 
49(6), 774-778. 
Hämtad från 
database 
MEDLINE with 
Full Text. 
 
Finland. 

Studiens syfte var 
att undersöka 
använda metoder i 
arbetsrelaterad 
stress – ur Finska 
yrkesmässiga 
läkares och 
sjuksköterskors 
perspektiv.   
  

Beskrivande design. 
 
Slutlig studiegrupp: (n= 18st). 3 
manliga läkare, 7 kvinnliga läkare, 8 
kvinnliga sjuksköterskor. 
 
Datainsamlingsmetod: Individuella 
semistrukturerade intervjuer som 
bandades.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys.  

Studiens styrkor: Intervjuer och inte 
frågeformulär. 
 
Studiens svagheter:  
Deltagarna valdes beroende på deras eget 
intresse av att delta. Få deltagare. 
Sjuksköterskorna var alla kvinnor. 
Exklusionskriterier framkommer inte. 
 
Kvalitet: 
Hög 

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Kognitiv beteendeterapi för att underlätta 
hantering utav stress.  
 
Metoder för stresshantering kan vara riktat mot 
individen men också mot verksamheten som 
helhet.  
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Laranjeira, C.A. 
(2012). The 
effects of 
perceived stress 
and ways of 
coping in a 
sample of 
Portuguese health 
workers. Journal 
of Clinical 
Nursing,21(11/12
),1755-
1762.doi:http://dx
.doi.org/10.1111/j
.1365-
2702.2011.03948.
x  
 
Portugal 
 

Studiens syfte var att 
klargöra sambandet 
mellan stress på 
arbetsplatsen och de 
typer utav 
copingstrategier som 
används utav 
portugisiska 
sjuksköterskor.  

Korrelationsstudie.  
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskorna skulle ha arbetat på medicinska eller 
kirurgiska avdelningar under minst ett år.  
   
Urval 
Bekvämlighetsurval från tre sjukhus. Dessa sjukhus hade 
samma typ utav resurser, faciliteter och protokoll över vård och 
personal kvalifikationer.  
 
Slutlig studiegrupp: (n=102st). Tillfrågade 140st, bortfall:38  
23-52 år, medelålder 28 år. 
Arbetserfarenhet: 1-25 år, medel 5,5 år.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Strukturerad. 
Frågeformulär innehöll tre delar. Demografisk data (ålder, 
bakgrund mm), stresskala (arbetslast, stressmoment i livet mm) 
och frågor angående copingstrategier (olika typer av strategier).  
Studiens instrument har god tillförlitlighet och passar denna 
studie bra. 
 
Analysmetod:  
Beskrivande statistik med korrelationsberäkningar.  

Studiens styrkor:  
Flera frågeformulär som ger bra 
perspektiv på stress och 
copingstrategier. 
Anonymitet. 
 
Studiens svagheter:  
Frågeformuläret är designat så 
att deltagarnas personliga 
attityder och religiösa åsikter 
inte berörs på djupet. 
Exklusionskriterier 
framkommer inte. Intervjuer 
ansikte mot ansikte hade varit 
att föredra, också randomiserat 
urval.  
 
Kvalitet: 
Medel  

Resultat som motsvarar 
vårt syfte:  
De copingstrategier som 
användes mest var 
självkontroll, 
problemlösning och sökande 
utav socialt stöd.  
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Mark, G. & 
Smith, A.P. 
(2012). 
Occupational 
stress, job 
characteristics, 
coping, and the 
mental health of 
nurses. British 
Journal of 
Health 
Psychology, 
17(3), 505-521. 
doi:10.1111/j.2
044-
8287.2011.0205
1.x 
 
Storbritannien. 

Studiens syfte var 
att undersöka 
förhållandet mellan 
arbetet och att klara 
av att förutsäga 
nivåer av oro och 
depression hos 
sjuksköterskor. 

Beskrivande design. 
 
Urval 
4000 slumpmässiga sjuksköterskor mailades 
ang. studien. 870 svarade på utskicket.  
 
Slutlig studiegrupp: (n= 870st). 790 kvinnliga 
och 80 manliga sjuksköterskor. 
 
Datainsamlingsmetod: Strukturerad. 
Frågeformulär som innehöll frågor inom 
områdena, demografisk data, arbetstyp (skift, 
full anställning) och fem huvud enkäter (bl.a.the 
way of coping checklist av Folkman och 
Lazaurus)   
 
Analysmetod: Beskrivande statistik. 

Studiens styrkor: Frågeformulär 
anonymt. Deltagarna fick information från 
forskarna om de hade några frågor om 
studien eller ville veta mer om resultat. 
Många som deltog i studien. 
 
Studiens svagheter:  
Stort bortfall då det var frivilligt att delta, 
endast 22 % av de tillfrågade var med. 
Exklusionskriterier framkommer inte. 
   
Kvalitet:  
Medel  

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Problemfokuserad copingstrategi har 
ett litet men signifikant negativt 
samband med depression.  
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Xianyu, Y. & 
Lambert, V.A. 
(2006). 
Investigation of 
the relationships 
among 
workplace 
stressors, way of 
coping, and the 
mental health of 
Chinese head 
nurses. Nursing 
& Health 
Sciences, 8(3), 
147-155. 
doi:10.1111/j.14
42-
2018.2006.0028
1.x  
 
Kina. 

Studiens syfte var att 
undersöka 
arbetsplatsens 
stressfaktorer, sätt att 
hantera dessa och 
nivåer av psykisk hälsa 
bland kinesiska huvud 
sjuksköterskor, samt att 
identifiera samband 
mellan dessa. 

Beskrivande studie med 
korrelationsinslag. 
 
Inklusionskriterier: Alla deltagare var 
avdelnings sjuksköterskor.  
 
Urval 
Bekvämlighetsurval. 
Deltagarna arbetade på två valda sjukhus. 
 
Slutlig studiegrupp: (n=92st). 91st 
deltagare var kvinnor och 1 deltagare var 
man. Deltagarna var mellan 23-54 år 
gamla. 
 
Datainsamlingsmetod: Strukturerad. 
Fyra instrument, frågeformulär som 
innehöll frågor inom områdena, 
demografisk data, stresskala, generell 
hälsa och frågor angående 
copingstrategier Studiens instrument har 
god tillförlitlighet. 
 
Analysmetod:  
Beskrivande statistik med 
korrelationsberäkningar. 

Studiens styrkor:  
Flera frågeformulär som ger bra perspektiv på stress, 
välmående och copingstrategier.Bra med anonymitet. 
Hög svarsfrekvens (94,8%). 
 
Studiens svagheter:  
Studien är en del av en större studie.  
Generaliserbarheten är begränsad då deltagarna inte 
är representativa för hela Kinas 
sjuksköterskepopulation. Valda instrument är 
framtagna av västerländska forskare vilket kan vara 
en nackdel. Exklusionskriterier framkommer inte. 
 
Kvalitet: 
Hög 

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
De vanligaste strategierna för att 
hantera stress är positiv omvändning 
och problem lösning. 
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Wu, S-Y., Li, 
H-Y., Tian, J., 
Zhu, W., Li, J. 
& Wang, X-R. 
(2011). Health-
related quality 
of life and its 
main related 
factors among 
nurses in 
China. 
Industrial 
Health,49(2),1
58-165. 
Hämtad från 
database 
MEDLINE 
with Full Text. 
 
Kina. 

Studiens syfte var att 
utvärdera 
hälsorelaterad kvalite 
på livet samt 
analysera effekten av 
stress, 
arbetsutbrändhet och 
coping resurser bland 
sjuksköterskor i Kina. 

Beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskorna var skulle vara 18-60 
år och ha arbetat minst 1 år.   
   
Urval 
Stratifierat kluster urval, randomiserat.  
 
Slutlig studiegrupp: 
1300 sjuksköterskor skulle delta.  
Bortfall 288st.  
Slutligt antal: (n=1012) 
Svarsfrekvens på 78%. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerad.  
Frågeformulär. Två olika verktyg 
användes för att mäta hälsa, 
stress/coping strategier och utbrändhet. 
  
Analysmetod:  
Beskrivande statistik.  

Studiens styrkor:  
Stort urval. 
 
Verktygen som är av hög validitet och reliabilitet. 
Båda verktygen med p värde på <0.05 
Resultaten speglar resultat bland internationell 
data.  
 
Studiens svagheter:  
Urvalet är begränsat till 8 sjukhus på två 
provinser vilket gör att det inte går att 
generalisera till hela Kina. Exklusionskriterier 
framkommer inte.  
 
Kvalitet: 
Medel  

Resultat som motsvarar vårt syfte:  
Coping resurser relateras positivt och 
signifikant som en faktor till 
hälsorelaterad kvalité på livet. P<0.01 
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