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Abstract

The aim of this study was to describe how nurses cope with their daily stress at work. A 

literature review was made to answer the research question, data was gathered from two 

databases; Academic Search Elite and Medline (via Pubmed). The result which was based on 

20 scientific articles showed that nurses used problem-focused and emotional-focused coping

strategies to deal with the stress at work. Most of the nurses used emotional-focused coping

strategies by practise some kind of physical activities, avoid and take distance from the 

problem. Using these strategies was negative correlated with burnout and psychological 

health. In four of the studies problem-focused coping strategies was the most dominant, by 

trying to find a concrete problem solving strategy and to find direct alternative to deal with 

the stress. The use of these strategies had a negative relation to psychological and physical 

health, but a positive correlation to feel satisfaction at work and the nurses that used this 

strategies experienced lower stress than those who used emotional- focused strategies. 

Keywords: Nurse, stress and coping



Sammanfattning

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor hanterar sin dagliga stress i 

arbetet. För att besvara frågeställningen gjordes en litteraturstudie, data samlades in från

databaserna Academic Search Elite och Medline (via Pubmed). Resultatet som baserades på 

20 vetenskapliga artiklar visade att sjuksköterskor hanterade sin dagliga stress på arbetet 

genom problemfokuserade och känslomässiga copingstrategier. De flesta använde sig av 

känslomässiga copingstrategier genom att bland annat utöva någon form av fysisk aktivitet, 

undvika och distansiera sig från problemen. Användningen av dessa strategier hade ett 

negativt samband med utbrändhet samt psykisk ohälsa. Fyra av studierna tog upp 

problemfokuserade copingstrategier som de mest använda strategierna, genom att bland annat 

försöka finna en konkret problemlösning och hitta direkta alternativ att hantera stressen. 

Användningen av dessa strategier hade ett negativt samband till psykisk och fysisk hälsa, men 

positivt samband till att känna tillfredsställelse på arbetet samt att sjuksköterskor som använde 

sig av dessa strategier upplevde lägre stress på arbetet än de som använde sig av 

känslomässiga copingstrategier.

Nyckelord: Sjuksköterskor, stress och coping. 
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1. Introduktion

1.1 Stress

Själva stresskonceptet har utvecklats genom åren. Stressteorierna har satt spår från tidiga 

århundradet till nutid. Det är ett begrepp som genom tiden har varit relevant inom många 

olika ämnen, speciellt inom psykologin (1). Lazarus och Folkman beskriver stress som ett 

starkt ömsesidigt förhållande mellan individen och miljön (2). Enligt 

världshälsoorganisationen är stress en komplicerad sjukdom som är en del av vårat liv (3).

Selye skapade utvecklingen av konceptet psykologisk stress, som kallades generella 

anpassnings syndromet vilket innebär kroppens försvar mot fysisk och psykiskt skadliga 

stimulin. Skadliga stimulin är de faktorer som kan ge upphov till upplevelse av stress (4).

 Selye poängterar att stress är ett gensvar på krav som kroppen ställs inför. Vidare menar 

Selye att det finns negativ och positiv stress (1). Stressen blir positiv när individen får energi 

att utföra saker och när den ses som en utmaning för individen för att kunna hantera 

vardagliga händelser. Långvarig stress och när stressen uppfattas vara negativ kan påverka

individens psykiska och fysiska hälsa (1, 2). Negativ stress kan ge symtom som huvudvärk, 

trötthet, sömnproblem samt muskelvärk (5).

Stressfaktorer kan omfatta allt från svåra katastrofer, förlust av anhöriga, skilsmässa till 

smågräl i vardagen. Dessa är små men irriterande problem som dagligen måste hanteras, 

dagliga problem kan även vara argument med andra individer och extra ansvar i arbetet. 

När en situation uppkommer bedömer individen om det finns tillräckligt med resurser för att 

förhindra risk för stressrelaterade skador. Stress upplevs först då en situation bedöms som 

svår för individen att kunna hantera. Beroende på hur individen uppfattar det extra ansvaret i 

arbetet, kan det uppfattas antingen som ett hot eller utmaning (2).

Arbetsrelaterad stress är det skadliga fysiska och känslomässiga gensvaret som uppstår när 

kraven i arbetet inte överensstämmer med individens kapacitet att hantera situationen (6).

Definitionen av arbetsrelaterad stress är skillnaden som existerar mellan individens 

uppfattning av sin egna karaktäristiska arbetsroll och vad individen uppnår genom sin 

arbetsroll. Med andra ord, så förekommer stress när skillnader finns mellan vad som uppfattas 

och vad som faktiskt uppnås genom arbetsrollen (7). Arbetsrelaterad stress är ett stort problem 
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för individer och organisationer, vilket kan orsaka utbrändhet, fysisk och psykisk ohälsa, 

frånvaro från arbetet, lägre toleransnivåer samt reducerad effektivitet och prestationsförmåga 

(8). Tidigare forskning i Brasilien har kommit fram till att arbetsrelaterad stress är associerat 

med specifika situationer, arbetsmiljöns karaktär och individens uppfattning samt reaktioner 

på specifika händelser som kan ge upphov till stress på sitt eget arbete och sin egen arbetsroll 

(9). Stressfenomenet inom vård anses vara ett globalt problem (7). Lösningen för personal 

som upplever arbetsrelaterad stress som inte kan hanteras på ett bra sätt, har varit att 

sjukskriva eller säga upp sig. Detta är nu accepterat som en stor faktor till en hög sjukfrånvaro 

inom sjukvården (5).

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskearbetet kan vara och är oftast ett väldigt stressigt 

arbete (7). Sjuksköterskeyrket är en profession som har mycket höga krav på kunskap och 

färdigheter inom området där personalen arbetar. Sjuksköterskorna ska även kunna samarbeta 

med andra professioner som exempelvis läkare, undersköterskor, sjukgymnaster etcetra i flera 

situationer. Samtidigt ska sjuksköterskor kunna erbjuda vård som ska vara tillgänglig 24 

timmar per dygn, vilket kan medföra flera extra pass när personal blir sjukskriven. Det är 

därför inte konstigt att sjuksköterskeyrket bidrar till arbetsrelaterad stress (10). En bidragande 

orsak till stress på arbetet kan också vara den ökade svårigheten i ny teknologi och ökade 

omvårdnadskrav (3).

McVicar utförde en litteraturstudie från 1985 – 2003, om stress, stresshantering, 

arbetstillfredsställelse och stressfaktorer för sjuksköterskor som vårdar både barn och vuxna. 

McVicar´s litteraturstudie visade att flera studier har dokumenterat stress för sjuksköterskor i 

arbetet samt effekten av sjuksköterskornas egen hälsa och livskvalitet (11). De vanligaste 

förekommande stressfaktorerna var arbetsbelastning, konflikt med övriga kollegor, att ej få 

uppskattning för sitt arbete samt de oregelbundna arbetstiderna som förekommer. Vidare 

tyder McVicar´s litteraturstudie på att sjuksköterskorna inte har samma uppfattning av de 

olika stressfaktorerna, även fast de största stressfaktorerna identifierades (11). 

Andra stressfaktorer på arbetet för sjuksköterskor har visat sig vara personalbrist, problem 

med anhöriga, känsla av att inte räcka till, rädsla för att göra misstag i patienternas 

behandlingar, döende patienter och patienter i kritiskt tillstånd, personal som inte är fullt 

kompetenta i arbetet, det stora ansvaret respektive att fatta beslut, det administrativa arbetet, 

stökig arbetsmiljö samt att läkare inte finns tillgängliga när de behövs (12).
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För att kompensera den hårda arbetsbelastningen som stressfaktorerna medför har det visat sig 

att sjuksköterskor kommer tidigare till arbetet för att hinna med alla arbetsuppgifter, en del 

sjuksköterskor väljer att inte äta lunch eller ta raster, samt att sjuksköterskor arbetar över sin 

arbetstid. Detta i sin tur är faktorer som ofta bidrar till en ökad sjukskrivning och utbrändhet, 

andra bidragande faktorer är alla förväntningar på att sjuksköterskan alltid ska vara 

professionell och effektiv (5). 

Tidigare forskning har även visat att arbetsrelaterad stress har en ohälsosam effekt på hur 

sjuksköterskor är och uppträder i sitt arbete (7). Sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominant 

yrke och faktumet att kvinnliga sjuksköterskor balanserar arbetsrollen med övriga sociala 

roller orsakar stress som påverkar deras humör i form av frustration och irritation (13). 

Arbetsrelaterad stress ger inte bara en skadlig inverkan på sjuksköterskans hälsa, utan även 

förmågan att hantera arbetet. Det påverkar kvalitén på vården men också effektiviteten på 

omvårdnaden (8). Viktigt att poängtera är att stressen inte påverkar värderingen på 

bemötandet av patienten utan det är förmågan att bemöta patienten som förändras till det 

negativa (5).

Långvarig arbetsrelaterad stress kan leda till utbrändhet. Maslach och Jackson har definierat

utbrändhet som att individen upplever en känslomässig utmattning. Det har en negativ 

påverkan på personligheten i bemötandet av patienten, det kan utveckla en hänsynslös och 

känslokall attityd, samt reducera prestationsförmågan i arbetet negativt (14). Utbrändhet 

bidrar till sjukskrivningar och därmed ökade hälsokostnader och en känsla av otillräcklighet 

hos personalen. Därför är det viktigt att skapa en hälsosam arbetsmiljö för att 

sjuksköterskorna ska få må så bra som möjligt. Arbetsrelaterad stress och utbrändhet är numer 

ett stort problem för hela sjukhusledningen (7). Lazarus och Folkman har kommit fram till att 

själva stresshanteringsmetoderna är av större betydelse än hur mycket stress sjuksköterskorna 

upplever (2).
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1.2 Coping 

Lazarus och Folkman beskriver att coping har ett väsentligt samband med stress eftersom 

stressfulla situationer till en viss del avgörs av individens förmåga att anpassa sig. Coping kan 

definieras som ett aktivt eller passivt försök att hantera en situation som uppfattas vara 

stressfull, men även att hantera, reducera, eller tolerera de interna eller externa krav som har 

skapats av en stressig situation (2). Syftet med coping kan vara att försöka förändra problemet 

eller att reducera känslan av det som förorsakar obehaget. Coping kan lindra det 

känslomässiga obehaget alternativt underlätta hanteringen av själva stressproblemet. Det kan 

beskrivas som en strategi som minskar effekten av stressen som förekommer. Individuella 

strategier och de strategier som organisationer föreslår bidrar till att minska de negativa 

effekterna av stress (2). 

Vidare tar Lazarus och Folkman upp en slags modell som talar för att stressfaktorer, coping 

och känslomässiga reaktioner behöver ses som ett samband i förklaringen av stress – coping 

processen eftersom dessa faktorer är beroende av varandra. Processen styrs av kognitiva 

värderingar. Andra modeller poängterar att egenskaper och copingstrategier fungerar som 

stabila tendenser att hantera stressen på ett specifikt sätt oberoende på situationen. Däremot 

menar ändå Lazarus och Folkman, att copingstrategier varierar beroende på hur individen ser, 

uppfattar och värderar situationer och stressfaktorer (2).

Det beskrivs två huvud typer av copingstrategier, nämligen problemfokuserad och 

känslomässiga strategier. Coping kan innebära ett försök att hantera eller förändra problemet 

(problemfokuserad) eller reglera det känslomässiga gensvaret till problemet (känslomässigt 

fokuserad).  Problemfokuserade strategier består av en ansträngning att hantera eller förändra 

orsakerna till stressfaktorerna. Denna strategi används oftast när individen känner att denne 

kan göra något konstruktivt av situationen (2). I problemfokuserad coping inkluderas även 

problemlösande aktiviteter och att individen söker information (15).

Medan de känslomässiga coping strategierna huvudsakligen innebär att undvika direkt 

konfrontation med stressfaktorerna. De känslomässiga strategierna används när individen 

känner att stressituationen måste tolereras (2). Undvikande beteenden som räknas i den här 

strategin kan vara att individen söker sig till vänner och anhöriga, förnekelse, förvränger 

verkligheten eller att se på situationen från den ljusa sidan (15).
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Det har hittats ett samband mellan arbetsrelaterad stress och individens anpassningsförmåga 

som har poängterat vikten av copingstrategier för att reducera de negativa effekterna av stress 

(16).

1.3  Problemområde

Som det ser ut idag så blir de flesta sjuksköterskor allt mer stressade. Stressen i sig kan vara 

avgörande för hur omvårdnaden utförs och hur patienterna upplever miljön på sjukhuset. 

Sjuksköterskor blir i allt högre grad sjukskrivna av stressrelaterade sjukdomar. De arbetar allt 

mer övertid och ibland utan att ta lunch, för att kunna sköta arbetet. Det är några av de 

faktorer som bidrar till utbrändhet, därför är det viktigt att vara medveten om vilka 

stresshanteringsmetoder som används, för att därmed kunna förebygga och undvika 

utbrändhet. Om de som är personalansvariga på avdelningarna tar till sig kunskapen om de 

förekommande copingstrategierna, kan de informera och hjälpa sjuksköterskor att hantera 

stressen på bästa möjliga sätt. Med rätt stresshanteringsmetod kan den negativa stressen 

minskas, därför är det viktigt att ta upp detta ämne.

1.4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur sjuksköterskor 

hanterar sin dagliga stress i arbetet.

1.5 Frågeställning

Hur hanterar sjuksköterskor sin dagliga stress i arbetet? 
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2. Metod

2.1 Design

Studien har en deskriptiv design och genomfördes som en litteraturstudie. Innehållet i de 

vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån frågeställningen.

2.2 Databaser

Studien baserades på vetenskapliga artiklar ur databaserna Academic Search Elite och 

Medline via Pubmed. De flesta artiklarna till studien valdes ur Academic Search Elite, då det 

förekom många dubbelträffar i de olika databaserna.

2.3 Sökord och utfall av sökning

I tabell 1 redovisas hur sökningen av artiklarna har gjorts, vilka databaser som användes samt 

hur många artiklar som valdes ut i varje sökning. Sökorden som användes i studien var 

Nurse*, stress och coping.

Tabell 1. Använda databaser, sökord, limits, träffar och antal valda artiklar.

Databas Sökord Limits Träffar Valda

Academic Search 
Elite

Nurse* AND stress 
AND coping

Artiklarna var publicerade 
från år 2000- 2007.
Samt att de skulle vara peer 
reviewed.

262 19

Medline (via 
Pubmed)

Nurse* AND stress 
AND coping

Artiklarna var publicerade 
från år 2000-2007. Samt att 
de skulle vara peer reviewed 
och skrivna på engelska, 
svenska, danska eller norska.

210* 1 

Totalt 472 20
* Ett antal dubbelträffar förekom.

2.4 Kriterier för urval av källor

Artiklarna som resultatet baserades på skulle vara publicerade från år 2000 till 2007 samt att 

de skulle vara peer reviewed. Kriterierna i Medline via Pubmed var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, svenska, norska eller danska, denna språkbegränsning fanns ej i 

Academic Search Elite. Artiklarnas innehåll skulle stämma överens med studiens syfte och 

frågeställning. 
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2.5 Valda källor

De artiklar som inkluderades i litteraturstudien motsvarade kriterierna för urvalet. I 

sökningarna hittades totalt 472 artiklar, varav 20 valdes till resultatet. Studier som valdes bort 

var inte relaterade till sjuksköterskans dagliga stress i arbetet, därmed var de ej relevanta för 

studiens syfte. I tabell 2 och 3 redovisas en sammanställning av de artiklar som resultatet 

baserades på. 

                       

2.6 Dataanalys

När sökningarna utfördes lästes först artiklarnas sammanfattningar igenom. Därefter skedde 

urvalen steg för steg.

Urval 1: Innebar att de artiklar som valdes var relevanta för stress, coping och för 

sjuksköterskans arbete.

Urval 2: Här lästes de 73 artiklarna vi tagit ut igenom. Det förekom stort bortfall på grund av 

dubbelträffar samt att flera var litteraturstudier.

Urval 3: Där återstod 30 artiklar till resultatgranskningen. Analysen skedde med hjälp av 

Forsbergs och Wengströms granskningsmallar (17). De artiklar som sedan inte besvarade 

studiens syfte och frågeställning fullt ut, valdes bort. Därefter återstod 20 resultatartiklar.

Artiklarna lästes sedan igenom flera gånger för att få en översikt av materialet. Innehållet

analyserades, bearbetades och resulterade slutligen i två huvudkategorier; problemfokuserade 

och känslomässiga copingstrategier. För att bedöma trovärdighet i studierna granskades 

metod, design, urval, styrkor respektive svagheter med hjälp av Forsberg och Wengströms 

granskningsmallar (17). 

2.7 Forskningsetiska överväganden

Trots att det är en litteraturstudie behöver forskningsetiska överväganden göras (17). Studien 

baseras på redan publicerad litteratur från databaser och ingen person riskerar att komma till 

skada. Forskningsetiska överväganden har gjorts genom att inget fusk och förvrängning av 

artiklar har skett. Överväganden har skett genom att alla artiklar som ingått i litteraturstudien 

har redovisats och alla resultat har presenteras.
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3. Resultat

För studien inkluderades 20 artiklar och i tabell 2 redovisas en sammanställning av de artiklar 

resultatet baserades på. I tabellen redovisas också författare, år, titel, design, metod, 

undersökningsgrupp och styrkor respektive svagheter i studierna. I tabell 3 redovisas de valda 

artiklarnas sammanfattning av syftet och huvudresultat. Innehållet analyserades fram till två 

huvudkategorier; problemfokuserade och känslomässiga copingstrategier.

Resultatet redovisas i tabellform och sedan i löpande text.

Tabell 2. Översikt av artiklarna som ingår i resultatet, författare, publiceringsår, titel på artikeln, design och 

metod som använts i artikeln, undersökningsgrupp samt styrkor och svagheter.

Författare/år Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Styrkor/ svagheter

Stacciarini, 
Tróccoli 
(2004)

Ref 18

Occupational 
stress and 
constructive 
thinking: health 
and job 
satisfaction

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Korrelationsdesign.
The statistical 
package for the 
Social Sciences, 
ANOVA och t-test. 
Pearson’s product 
moment 
correlation.

Sjuksköterskor i 
Brasilien. Totalt 
inkluderades 461 
sjuksköterskor.

Reliabiliteten är beräknad. 
Validitet diskuterad –
enkätfrågor är giltiga för 
Brasilien. Resultaten kan 
generaliseras till en annan 
population.
Brist: Några av 
mätinstrumenten hade låg 
reliabilitet (under 0,7).

Lambert, 
Lambert, 
Petrini, Li, 
Zhang (2007)

Ref 19

Predictors of 
physical and 
mental health 
in hospital 
nurses within 
the People´s 
Republic of 
China

Kvantitativ med 
enkätfrågor
Surveydesign.
Beskrivande 
statistik, flerstegs 
regressions test. 

Sjuksköterskor som 
arbetar på fem 
sjukhus i Kina. Totalt 
inkluderades 496 
sjuksköterskor.

Randomiserat urval. 
Reliabiliteten beräknad med 
bra resultat. Validiteten 
testad. Litet bortfall (2%). 
Resultatet kan generaliseras 
till en annan population.

Bianchi (2004)

Ref 20

Stress and 
coping among 
cardiovascular 
nurses: A 
survey in 
Brazil

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Deskriptiv survey 
studie.
Fisher test och 
Spearman test.

Hjärt och kärl 
sjuksköterskor på ett
sjukhus i Brasilien. 
Totalt inkluderades 76 
sjuksköterskor.

Mätinstrumenten visade bra 
reliabilitet. Validiteten är 
bra enligt tidigare studier. 
Brist: Få deltagare. Urvalet 
ej beskrivet. 

Xianyu, 
Lambert (2006)

Ref 21

Investigation of 
the 
relationships 
among 
workplace 
stressors, ways 
of coping, and 
the mental 
health of 
Chinese head 
nurses

Kvantitativ med 
enkätfrågor. 
Deskriptiv design. 
Pearson 
correlations 
coefficient.

Sjuksköterskor från 
två sjukhus i Kina. 
Totalt inkluderades 97 
sjuksköterskor.

Reliabiliteten beräknad med 
bra resultat. Validitet testad.  
Litet bortfall (5,2%).
Brist: Mätinstrumenten är 
översatta till kinesiska, vet 
ej validiteten för deltagarna 
i Kina. Få deltagare. 
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Författare/år Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Styrkor/ svagheter

Lambert, 
Lambert, 
Petrini, Li, 
Zhang (2007)

Ref 22

Workplace and 
personal 
factors 
associated with 
physical and 
mental health 
in hospital 
nurses in China

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Deskriptiv
studie. 
Pearson’s 
correlation 
coefficient

Sjuksköterskor som 
arbetar på fem 
sjukhus i Kina. Totalt 
inkluderades 496 
sjuksköterskor.

Reliabiliteten testad med 
hög reliabilitet. Kinesiska 
och engelska forskare har 
testat validiteten. 2 %  
bortfall. Randomiserat 
urval. Fem olika sjukhus. 
Brist: 
Inklusions/Exklusions 
kriterier ej beskrivna. 

Lee (2003)

Ref 23

Job stress, 
coping and 
health 
perceptions of 
Hong Kong
primary care 
nurses

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Deskriptiv survey 
studie.
Cronbach- alpha, 
ANOVA, Pearson 
& Spearman. 

Sjuksköterskor i 
primärvården i Hong 
Kong. Totalt 
inkluderades 1000 
sjuksköterskor.

Randomiserat urval. 
Mätinstrumenten är testade 
för reliabilitet med bra 
resultat. 
Brist: Stort bortfall (63,8 
%) Demografiska data 
skiljer sig (arbetserfarenhet 
och arbetsuppgifter)

Hendel, Fish, 
Aboudi (2000)

Ref 24

Strategies used 
by hospital 
nurses to cope 
with a national 
crisis: a 
manager’s 
perspective

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Deskriptiv 
korrelationsdesign. 
SPSS
Pearson -
Correlation 
Coefficient. 

Sjuksköterskor på 
universitetssjukhus i 
Israel. Totalt 
inkluderades 100 
sjuksköterskor.

Reliabiliteten beräknad. 
Tydlig urvalsinformation.
Resultatet går att 
generalisera till en annan 
population.
Brist: Låg reliabilitet (0,4).

Gellis (2002)

Ref 25

Coping with 
Occupational 
stress in 
healtcare: a 
comparison of 
social workers 
and nurses 

Kvantitativ med 
enkätfrågor
Jämförande survey 
design. 
Cronbach –alpha, 
Mann Whitney U 
test.

Sjuksköterskor och 
social arbetare i en 
stad med 4 miljoner 
invånare. Totalt 
inkluderades 300 
sjuksköterskor och 
300 social arbetare.

Randomiserat urval. 
Reliabiliteten och validitet  
är testade på 
mätinstrumenten. 
Brist: Risk för bias. Står ej i 
vilket land studien är 
utförd.

Perry (2005)

Ref 26

The certified 
registered 
nurse 
anesthetist: 
occupational 
responsibilities, 
perceived 
stressors, 
coping 
strategies, and 
work 
relationships

Kvalitativ med 
intervjuer och 
observationer.
Deskriptiv design. 
Konstant 
jämförande 
analysmetod. 

Anestesi 
sjuksköterskor i två 
delstater i USA. Totalt 
inkluderades 20 
sjuksköterskor. 

Bra med både intervju och 
observation. Citat finns med 
i resultatet. 
Brist: Urval, inklusions och 
exklusions kriterier ej 
beskrivet. 

Vinje, 
Mittelmark
(2007)

Ref 27

Job 
engagement’s 
paradoxical 
role in nurse 
burnout

Kvalitativ artikel 
med intervjuer.
Deskpritiv design. 
Innehållsanalys.

Sjuksköterskor i 
kommunal 
omvårdnad, i Norge. 
Totalt inkluderades 11 
sjuksköterskor.

Datainsamling tydligt 
beskriven. Finns citat av 
originaldata.
Brist: Kan ej generalisera 
resultatet.

Sherman 
(2000)

Ref 28

Experiences of 
AIDS-
dedicated 
nurses in 
alleviating the 
stress of AIDS 
caregiving

Kvalitativ med 
observation och 
intervjuer.
Deskriptiv design.
Analyserade med 
hjälp av principer 
skapade av Carini.

Sjuksköterskor i 
AIDS vården, i USA. 
Totalt inkluderades 12 
sjuksköterskor.

Både observation och 
intervju. Återfört resultaten 
till deltagarna. Tydlig 
information om analys och 
datainsamling.
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Författare/år Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Styrkor/ svagheter

Blomberg, 
Sahlberg-Blom. 
(2007)

Ref 29

Closeness and 
distance: a way 
of handling 
difficult 
situations in 
daily care

Kvalitativ med 
fokusgrupp 
intervjuer.
Deskriptiv design. 
Fenomenologisk 
analysmetod. 

Sjuksköterskor som 
vårdar 
cancerpatienter, i 
Sverige. Totalt 
inkluderades 77 
sjuksköterskor.

Diskussionen i 
fokusgruppen spelades in, 
en moderator och 
observatör närvarade.
Brist: Odetaljerad 
beskrivning på 
datainsamlingen och urval.
Risk för bias.

Callaghan, 
Tak-Ying, 
Wyatt (2000)

Ref 30

Factors related 
to stress and 
coping among 
Chinese nurses 
in Hong Kong

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Survey design. 
Beskrivande 
statistik, Kruskal-
Wallis, Mann-
Whitney U test. 

Registrerade 
sjuksköterskor i Hong 
Kong. Totalt 
inkluderades 500 
sjuksköterskor.

Reliabiliteten är beräknad 
och test-retest är gjort. 
Tidigare forskare har testat 
mätinstrumenten för 
validitet. Randomiserat 
urval.
Brist: Stort bortfall (66,4 
%). Få deltagare. Inklusions 
och Exklusions kriterier 
finns ej beskrivna.

Coyle, 
Edwards, 
Hannigan, 
Burnard, 
Fothergill 
(2000)

Ref 31

An explanation 
of the coping 
strategies used 
by community 
Psychiatric 
Nurses in 
Wales

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Deskriptiv design. 
Pearson´s 
correlations 
coefficients test, t-
test, SPSS. 

Psykiatri 
sjuksköterskor i 
Wales. Totalt 
inkluderades 614 
sjuksköterskor.

Riktat till målpopulationen i 
Wales.
Brist: Nytt mätinstrument 
som ej är testat för 
reliabilitet eller validitet. 
Urvalet står ej. 

Edwards, 
Burnard, 
Coyle, 
Fothergill, 
Hannigan
(2000)

Ref 32

Stressors, 
moderators and 
stress 
outcomes: 
findings from 
the All-Wales 
Community 
Mental Health 
Nurse Study

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Survey design. 
Beskrivande 
statistik och använt 
sig av t-test. 

Sjuksköterskor i 
mentalsjukvården i 
Wales. Totalt 
inkluderades 614 
sjuksköterskor.

Går att generalisera 
resultatet trots stort bortfall. 
Urvalet tydligt beskrivet.
Brist: Bortfall på 51 %. 
Reliabiliteten är under 0,7 
på samtliga mätinstrument. 
Validitet ej diskuterad.

Murphy (2004)

Ref 33

Stress among 
nephrology 
nurses in 
Northern 
Ireland

Kvalitativ med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Deskriptiv design. 
Grounded theory 
analys.

Sjuksköterskor på en 
njuravdelning i norra 
Irland. Totalt 
inkluderades 10 
sjuksköterskor. 

Randomiserat urval. 
Detaljerad analysprocess. 
Citat av originaldata.
Brist: Otydligt beskriven 
datainsamlingsmetod. Går 
ej att generalisera resultatet.

Quattrin, 
Zanini, Nascig, 
Annunziata et 
al
(2006)

Ref 34

Level of 
burnout among 
nurses working 
in oncology in 
an Italian 
Region

Kvantitativ med 
enkätfrågor
Deskriptiv design.
SPSS
Chi 2, Spearman, 
T-test, Mann 
Whitney & 
Kruskal-Wallis

Onkologi
sjuksköterskor i 
Italien. Totalt 
inkluderas 140 
sjuksköterskor.

Reliabiliteten beräknad med 
bra resultat.
Brist: Går ej att generalisera 
resultatet och validitet är ej 
diskuterad.
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Författare/år Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Styrkor/ svagheter

Gillespie, 
Melby. (2003)

Ref 35

Burnout among 
nursing staff in 
accident and 
emergency and 
acute medicine: 
a comparative 
study

Kvantitativ med 
enkätfrågor. 
Kvalitativ med 
fokusgrupp 
intervjuer.
Deskriptiv design. 
Innehållsanalys 
samt Icke-
parametrisk 
dataanalys.

Akutsjuksköterskor i
Storbritannien. Totalt 
inkluderades 59 
sjuksköterskor.

Mätinstrumenten är testade 
för både reliabilitet och 
validitet. 
Trianguleringsundersökning 
ökar validiteten. 
Brist: 60 % bortfall, risk för 
typ 1 fel.

Gueritault-
Chalvin, 
Kalichman, 
Peterson, 
Demi.
(2000).

Ref 36

Work-related 
stress and 
occupational 
burnout in 
AIDS 
caregivers: test 
of a coping 
model with 
nurses 
providing 
AIDS care

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Survey design. 
Bevariate 
korrelations analys. 
Path-analys. 

Sjuksköterskor som 
arbetar med 
HIV/AIDS patienter i 
USA. Totalt 
inkluderades 1500 
sjuksköterskor.

Randomiserat urval. 
Tydliga inklusions och 
exklusionskriterier. 
Reliabiliteten är testat på de 
olika mätinstrumenten med 
bra resultat. 
Brist: Fel design för att ta 
reda på orsak-verkan. 
Bortfall på 65%. Kan ej 
generalisera resultaten.

Healy, McKay 
(2000)

Ref 37

Nursing stress: 
the effects of 
coping 
strategies and 
job satisfaction 
in a sample of 
Australian 
nurses

Kvantitativ med 
enkätfrågor.
Survey design. 
Beskrivande 
statistik, t-test, 
Pearson´s  product 
correlations 
coefficients analys. 

Sjuksköterskor på ett 
sjukhus i Australien. 
Totalt inkluderades 
129 sjuksköterskor. 

Reliabiliteten beräknad.
Brist: Risk för bias. Få 
deltagare.
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Tabell 3. Översikt av de använda artiklarnas syfte samt huvudresultat.
Författare/år Syfte Huvudresultat
Stacciarini, 
Tróccoli (2004)

Ref 18

Syftet med studien är att beskriva; 
arbetsrelaterad stress, 
arbetstillfredsställelse och 
hälsotillståndet hos Brasilianska 
sjuksköterskor, och sambandet 
mellan dessa variabler till ett 
konstruktivt tänkande och 
copingstrategier.

Arbetsrelaterad stress var förknippat med 
hälsotillståndet och relaterat med global konstruktivt 
tänkande och arbetstillfredsställelse.
I denna studie är de vanligaste copingstrategierna ett 
konstruktivt tänkande, emotionell coping, beteende 
coping och kategoristiskt tänkande.

Lambert, 
Lambert, 
Petrini, Li, 
Zhang (2007)

Ref 19

Är att ta reda på de vanligaste 
arbetsstressorerna, de vanligaste 
sätten att hantera stress, vilken 
kombination av variabler som 
förutsägs påverkas av psykisk och 
fysisk hälsa. 

De flesta stressfaktorerna var arbetsbelastning och 
hantering av döende patienter. De främsta 
copingstrategierna var positiv omvärdering, 
självkontroll, planlagda problemlösningar. Bästa 
förutsägningen för fysisk och psykisk hälsa var att 
använda sig av en konfrontativ copingstrategi. 

Bianchi (2004)

Ref 20

Är att beskriva coping och 
identifiera stressfaktorer på ett 
sjukhus i Brasilien hos hjärt och 
kärl sjuksköterskor.

Resultaten identifierande arbetsförutsättningar som 
den största orsaken till stress. För att hantera stressen 
använde de sig av positiv omvärdering, 
självkontrollerande färdigheter och socialt stöd.

Xianyu, 
Lambert (2006)

Ref 21

Var att undersöka stressfaktorer på 
arbetsplatsen, copingstrategier och 
nivåer av den mentala hälsan. Samt 
ett samband av dessa tre variabler.

Resultatet visade att arbetsbelastning, döende 
patienter, konflikt med läkare var de övervägande 
stressfaktorerna. De mest använda coping 
strategierna var positiv omvärdering, planlagda 
problemlösningar och självkontroll. 

Lambert, 
Lambert, 
Petrini, Li, 
Zhang (2007)

Ref 22

Syftet med studien var att 
undersöka de mest förkommande 
stressfaktorer på arbetet. De mest 
använda coping strategierna och 
förhållandet som existerar bland 
stressfaktorer på jobbet, coping 
strategier, psykologiska 
påfrestningar, demografiska 
karaktärer och fysisk och mental 
hälsa.

Den mest identifierade stressfaktorn på jobbet var 
arbetsbörda. Den mest förekommande
copingstrategin var positiv omvärdering. 

Lee (2003)

Ref 23

Identifiera frekvensen av
stresserfarenhet, stressfaktorer, 
hälsostatus, och de använda 
copingstrategierna. Jämföra 
arbetsstress, hälsostatus och de 
använda copingstrategierna mellan 
olika rangordnings och 
erfarenheter av sjuksköterskejobbet 
i primärvården. 

De främsta stressfaktorerna var arbetsbelastning, 
konflikt med kollegor, otillräcklig förberedelse och 
för lite stöd. De flesta använde direkt agerande 
copingstrategier, de vanligaste var att vara så 
organiserad som möjligt och närvara vid viktiga 
saker. Resterande använde känslomässiga 
copingstrategier och de vanligaste var att bibehålla 
social kommunikation och försöka att vara mer 
tolerant. 

Hendel, Fish, 
Aboudi (2000)

Ref 24

Att forska i hur sjuksköterskor 
kände sig och hanterade stressfulla 
situationer, i riktiga livet, för att 
bättre förstå och hantera 
sjuksköterskornas psykologiska 
och känslomässiga behov. 

De mest dominerande copingstrategierna var direkt-
aktiva och direkt-passiva strategier. Andra strategier 
som också användes, men inte i lika stor omfattning 
var indirekt aktiva, indirekt passiva. 
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Författare/år Syfte Huvudresultat
Gellis (2002)

Ref 25

Var att jämföra social arbetare och 
sjuksköterskors uppfattning av 
arbetsrelaterad stress, 
arbetstillfredsställelse och 
användning av olika coping 
strategier.

För båda grupperna var den uppfattade 
arbetsrelaterade stressen den bidragande orsaken till 
upplevd arbetstillfredsställelse. Copingmetoder var 
signifikant relaterade till arbetstillfredsställelse, men 
grupperna skiljde sig åt i användandet av de olika 
copingstrategierna. Social arbetarna använde sig mer 
frekvent av problemfokuserad coping, medan 
sjuksköterskorna använde sig av undvikande 
copingstrategier.

Perry (2005)

Ref 26

Var att undersöka arbetsrelaterad 
stress hos anestesisjuksköterskor. 

De flesta förblev lugna vid stress. Kortsiktiga 
copingstrategier användes. Humor coping användes 
av deltagarna. Deltagarna hade utomhusaktiviteter på 
fritiden som hjälpte till att motverka stress.

Vinje, 
Mittelmark 
(2007)

Ref 27

Syftet med denna studie är att 
beskriva de bakomliggande 
faktorerna som har bidragit till att 
sjuksköterskorna lyckats hantera 
svåra situationer.

I den här studien har sjuksköterskorna valt att 
hantera sin stress genom själviakttagelse och 
reflektion som ledde till positiv hantering och 
undvikande av utbrändhet. Själviakttagelse och 
reflektion hjälpte sjuksköterskorna att känna igen 
vilket arbete och vilka arbetsvillkor som matchade 
deras mening med att jobba där och ökade även 
meningsfullheten i deras arbete.

Sherman (2000)

Ref 28

Att undersöka sjuksköterskor som 
arbetar med AIDS-patienter, deras 
uppfattning angående stressfaktorer 
och deras sätt att lindra stress och 
upphöja deras villighet till 
omvårdnad.

Resultatet visade viktiga teman som var relaterade 
till fysisk stress för sjuksköterskorna som ger AIDS-
patienter vård, specifika teman var ”att vara 
medveten om smittriskerna men fortfarande inte 
paralyserad av rädsla”, även ”att försöka hålla sig till
förnuftet väldigt hårt”. Copingstrategierna för 
sjuksköterskorna inkluderade att ta risker i deras 
steg, tänka igenom riskerna en gång till och skydda 
sig själv.

Blomberg, 
Sahlberg-Blom. 
(2007)

Ref 29

Syftet med studien var att beskriva 
hur vårdpersonal som tar hand om 
patienter med svår cancer beskriver 
hur de hanterar svåra situationer i 
den dagliga vården. 

Sjuksköterskan väljer att hantera sin stress genom att 
balansera mellan närhet och distans till patienten. I 
de flesta situationer verkade valet av strategi 
spontant snarare än ett medvetet val, även om det 
ibland beskrevs som ett mer övervägt val. 

Callaghan, Tak-
Ying, Wyatt 
(2000)

Ref 30

Var att undersöka faktorer 
relaterade till stress och coping hos 
kinesiska sjuksköterskor.

Främsta stressfaktorerna var relaterat till 
arbetsbelastning samt hantering av det administrativa 
arbetet. Deltagarna hanterade stressen genom att 
söka stöd från vänner och kollegor, använda olika 
kognitiva strategier och genom fritidsaktiviteter. 

Coyle, Edwards, 
Hannigan, 
Burnard, 
Fothergill 
(2000)

Ref 31

Var att undersöka och bedöma 
omfattningen av olika 
copingstrategier hos psykiatri 
sjuksköterskor i Wales för att 
reducera arbetsrelaterad stress.

De mest använda copingstrategierna var att ha ett 
stabilt privatliv, att ha ett hälsosamt och värdefullt 
liv utanför arbetet, att söka stöd hos personer de 
kommer bra överens med.
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Författare/år Syfte Huvudresultat
Edwards, 
Burnard, Coyle, 
Fothergill, 
Hannigan
(2000)

Ref 32

Att undersöka variationen och 
frekvensen av stressfaktorer bland 
kommunala mentalsjuksköterskor 
för att reducera arbetsrelaterad 
stress; att för att bedöma resultatet 
av stress.

Stressfaktorerna hos mentalsjuksköterskor var att 
hålla god kvalité på omvårdnaden genom långa 
väntelistor, dåliga resurser, och för många avbrott 
medan man försöker jobba. Några av de 
copingstrategier som användes var att ha ett stabilt 
privatliv, att se framemot att få gå hem för dagen, 
och att ha andra intressen och hobbys utanför jobbet.

Murphy (2004)

Ref 33

Att undersöka uppfattningen av 
stress hos nefrologi sjuksköterskor, 
undersöka hur de hanterar stress 
inom ett större nefrologicenter i 
Norra Irland.

Resultatet indikerar att stress härleds utifrån 5 
kategorier; arbetets innehåll, professionella 
oroligheter, resursproblem, professionell 
förhållningssätt och yttre faktorer.
Copingstrategier som identifierades i studien var; 
rökning, gå ut och roa sig med vänner, dricka 
alkohol tillsammans med vänner, läsa en bok, titta på 
TV och motionera, att ha sinne för humor.

Quattrin, 
Zanini, Nascig, 
Annunziata et al
(2006)

Ref 34

Att bedöma nivån på utbrändhet 
bland sjuksköterskor som jobbar på 
onkologavdelningar och att 
identifiera riskfaktorer som bidrar 
till utbrändhet och de strategier 
som används för att motverka 
stress.

Copingstrategierna som användes var att utföra
fysisk aktivitet, att ha en sund diet och livsstil, ta sig 
tid att vila, ha hobbys på fritiden.

Gillespie, 
Melby. (2003)

Ref 35

Att identifiera förekomsten av 
utbrändhet bland sjuksköterskor i 
olycks- och nödskris och akut 
medicin, för att kunna etablera 
faktorer som bidrar till stress och 
utbrändhet.

Resultatet visade att dessa effekter av utbrändhet var
ett sätt för sjuksköterskan att hantera stressen: 
utmattning, ökad alkohol och tobaks konsumtion, 
irritation/oförmåga att slappna av, lite tid för 
reflektion/gruppbildning, relation med partner och 
syskon.

Gueritault-
Chalvin, 
Kalichman, 
Peterson, Demi. 
(2000).

Ref 36

Syftet var att försöka fastställa 
vilka psykologiska coping 
färdigheter som relateras till 
utbrändhet hos sjuksköterskor som 
arbetar med HIV/AIDS.

Resultaten kopierar och förlänger tidigare forskning, 
som visar på de vikten av kognitiv och beteende 
coping strategier för att förstå utbrändhet hos de som 
vårdar AIDS patienter.

Healy, McKay 
(2000)

Ref 37

Syftet var att undersöka 
relationerna mellan 
arbetsstressorer, copingstrategier, 
inkluderat humor coping, 
arbetstillfredsställelse och dåligt 
humör hos sjuksköterskor.

Användning av undvikande coping och 
arbetsbelastning visade en signifikant påverkan av 
dåligt humör. Det fanns ett positivt samband mellan 
sjuksköterskors stress och dåligt humör. Det fanns 
även ett samband mellan sjuksköterskors stress och 
arbetstillfredsställelse.
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3.1 Problemfokuserade coping strategier

3.1.1 Konkret problemlösning

Resultatet visade att flera studier tar upp problemfokuserad coping som ett sätt att hantera 

stress. Fyra av studierna visade att sjuksköterskor planlägger en konkret lösning på själva 

problemet och stressen som kommer upp. Därefter konfronterar de problemet som ett sätt att 

hantera stressen i arbetet (18-21). Två av dessa studier utfördes på sjukhus i Brasilien, medan 

de andra två gjordes i Kina. Den här stresshanteringsmetoden visade sig att ha ett negativt 

samband till psykisk och fysisk hälsa (18, 22) men ett positivt samband med att känna 

tillfredsställelse på arbetsplatsen (18).

3.1.2 Direkt agerande strategier

Sjuksköterskor använde sig även av direkt agerande strategier, där söktes direkta alternativ för 

att hantera stressen. Några beskrev det som att försöka vara så organiserade som möjligt, 

närvara vid viktiga händelser, hjälpa andra, utbilda sig vidare och förbättra sina färdigheter 

(23). Eller så försökte positiva aspekter identifieras i situationen (24). Direkt agerande 

strategier visade ett tydligt samband till att känna tillfredsställelse på arbetsplatsen (25). Det 

fanns även ett samband mellan direkt agerande strategier och hur sjuksköterskor uppfattade 

stressen på arbetet (23).

3.1.3 Reflektion 

En annan form av problemfokuserade copingstrategier som användes var att reflektera över 

problemet. I en studie utförd på en anestesiavdelning i USA definierades detta som att titta 

tillbaka på uppträdandet i samband med situationen., sedan accepterades stressituationerna 

och de gick vidare från problemet (26). Reflektion ledde till positiv hantering av stress och 

minskade utbrändheten hos sjuksköterskor (27). Ytterligare studier (28, 29, 30) visade att 

reflektion var en strategi som användes, det fanns ett behov av att reflektera över den dagliga 

omvårdnaden (29). För sjuksköterskor som arbetade med AIDS patienter innebär det en stor 

risk för smitta, vilket gjorde att de tänkte igenom riskerna en extra gång för att skydda sig 

noggrant (28). 
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3.2 Känslomässiga coping strategier

3.2.1 Indirekt aktiva strategier

Flertalet studier visade på användningen av indirekt aktiva strategier som en 

stresshanteringsmetod. En övervägande strategi som användes var att ha fritidsaktiviteter 

genom fysisk aktivitet (23, 24, 26, 30- 34).  En studie från Italien visar att 

onkologsjuksköterskor använder sig utav hälsosam diet och livsstil samt vila utöver fysisk 

aktivitet som en indirekt strategi (34). I två studier från Wales hanterar sjuksköterskorna

stressen genom att se fram mot att få gå hem i slutet av dagen, tanken på att veta att privatlivet 

är hälsosamt och värt att leva. De visade även på att ha roligt utanför jobbet var en väl använd 

indirekt aktiv strategi för att motverka stress i arbetet (31, 32). Andra stresshanteringsmetoder 

som användes var att läsa böcker, äta och se på TV (24).

3.2.2 Positiv omvärdering, självkontroll och socialt stöd

Att vända stressen till något positivt nämns i flera studier som positiv omvärdering av 

situationen (19-22, 31, 32). Detta kan göras genom att dra till sig kunskap och erfarenhet av 

situationen som uppkommer (31, 32). Fem studier antyder att självkontroll är en 

förekommande strategi. Att ha självkontroll kan vara genom att försöka vara lugn och 

tolerant, försöka slappna av, acceptera ansvaret och kontrollera sina känslor för situationen 

(19-21, 23, 28). Att söka socialt stöd hos människor som sjuksköterskorna kommer bra 

överens med, diskutera stress problemen med kollegor och att ha en stabil partner att vända 

sig till för att få stöd var ytterligare en förekommande strategi (19-21, 31, 32).

3.2.3 Indirekt passiv

Indirekt passiva strategier innebär att hantera stresskänslorna genom att ta ut känslorna med 

hjälp av alkohol och tobak. Rökning och alkoholkonsumtion hjälpte sjuksköterskorna att 

slappna av efter ett stressigt arbetspass (24, 33, 35). En annan form av indirekt passiv strategi 

är att verbalisera sina stress upplevelser genom att skämta om dessa samt att ha ett sinne för 

humor (26, 33).
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3.2.4 Direkt passiv 

Direkt passiva strategier som användes innebar att sjuksköterskorna undvek och distanserande 

sig från problemen (24). Nio artiklar tog upp undvikande och distansiering till problemen som 

en stresshanteringsmetod (19-21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 37). En svensk studie visar att 

sjuksköterskor balanserar mellan närhet och distans till patienten som ett sätt att hantera 

stress. För att distansiera sig från patienten sattes gränser så att personalen inte kom patienten 

för nära. Sjuksköterskor beskrev att de ibland inte gav prioritering till svåra situationer utan 

istället koncentrerade sig på praktiska sysslor för att undvika problemen (29). Andra sätt att 

undvika och distansiera sig från stress på arbetet var genom att ha ett stabilt privatliv som är 

separat från arbetet och att avskilja sig från problemen om nödvändigt (31, 32).

Sjuksköterskor som använde undvikande coping metoder kände lägre tillfredställelse på 

arbetet (25). Ett tydligt samband hittades mellan undvikande copingstrategier och dåligt 

humör (37).

Resultatet visade att användning av känslomässiga coping strategier ökade utbrändhet (36). 

Ett starkt negativt samband hittades också mellan psykisk ohälsa och användningen av 

känslomässiga copingstrategier (18). 
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4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor hanterar sin dagliga stress i 

arbetet. Resultatet visade att sjuksköterskor hanterade sin dagliga stress på arbetet genom 

problemfokuserade och känslomässiga copingstrategier. De flesta använde sig av 

känslomässiga copingstrategier genom att bland annat utöva någon form av fysisk aktivitet, 

undvika och distansiera sig från problemen. Användningen av dessa strategier hade ett 

negativt samband med utbrändhet samt psykisk ohälsa. Fyra av studierna tog upp 

problemfokuserade copingstrategier som de mest använda strategierna, genom att bland annat

försöka finna en konkret problemlösning och finna direkta alternativ att hantera stressen.

Användningen av dessa strategier hade ett negativt samband till psykisk och fysisk hälsa, men 

positivt samband till att känna tillfredsställelse på arbetet samt att sjuksköterskor som använde 

sig av dessa strategier upplevde lägre stress på arbetet.

4.2 Resultatdiskussion

Fjorton av studierna hade en kvantitativ ansats, (18-25, 30-32, 34, 36, 37) en hade både 

kvantitativ och kvalitativ ansats (35) medan fem av studierna var kvalitativa (26-29, 33). 

Studier med kvantitativ ansats kan göras för att kartlägga ett outforskat område, vilket har 

gjorts i dessa studier. Medan i en kvalitativ ansats undersöker forskaren exempelvis fenomen i 

verkligheten, resultaten sammanförs sedan till en allmän modell eller teori (17). Det finns tre 

design nivåer med två designer för respektive nivå. Inom design nivå ett räknas utforskande 

eller en beskrivande design. På design nivå två finns korrelations och komparativa designer. 

Design nivå tre är den högsta designen som innehåller experimentell alternativt kvasi-

exprimentella studier (38). De flesta av studierna hade en deskriptiv eller survey design, dessa 

befinner sig på design nivå ett, som anses vara den lägsta. Survey designer anses vara 

lämpliga vid enkätundersökningar, där forskaren söker efter en åsikt och inte vill skapa en 

djupare förståelse för ett specifikt fenomen (38). Tre av studierna som ingår i denna 

litteraturstudie är på design nivå två, då de är jämförande eller att de har använt sig av 

korrelationsdesign (18, 24, 25).
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Murphy delar in de mest förekommande stressfaktorerna på arbetet i fem olika kategorier; 

arbetets innehåll, professionella oroligheter, resurs problem, professionellt förhållningssätt 

samt yttre faktorer (33). Samtliga artiklar tar även upp dessa stressfaktorer, men väljer att 

beskriva de på ett annat sätt än inom dessa kategorier. De vanligaste förekommande 

stressfaktorerna i sjuksköterskans arbete var tidspress, oregelbundna arbetstider, konflikt med 

kollegor, döende patienter samt patienter i kritiskt tillstånd, arbetsbelastning och för lite stöd 

från arbetsledningen. Övriga faktorer var att inte få arbeta ostört utan avbrott från patienter, 

anhöriga, personal och telefoner som ringer. Dessa faktorer tas även upp i McVicar´s 

litteraturstudie, som genomfördes med material från 1985- 2003 (11). Samma stressfaktorer 

som beskrevs redan då, existerar alltså även idag.

Alla artiklar redovisade flera olika stresshanteringsstrategier, men i sexton av artiklarna var de 

olika emotionella strategierna de mest dominerade (18-22, 25, 26, 29-37). Genom de 

känslomässiga strategierna har sjuksköterskorna valt att lindra effekten av stressen istället för 

att ta tag i själva kärnan till problemet. Detta gjordes genom att bland annat använda sig av

den undvikande coping strategin, som även visade sig vara den mest förekommande (2). 

Undvikande och distansering kan vara ett sätt att skydda sig från de smärtsamma känslorna. 

Sjuksköterskorna valde att inte prioritera de jobbiga stressfulla situationerna utan 

koncentrerade sig istället främst på övriga arbetsuppgifter, för att distansera sig (29).

Andra dominerande känslomässiga strategier var att sysselsätta sig på fritiden, där tar flertal 

artiklar upp fysiska aktiviteter, söka socialt stöd hos vänner och anhöriga, försöka slappna av 

med hjälp av alkohol och tobakskonsumtion, försöka hålla en sund diet och livsstil, medan

andra väljer att öka mat intaget samt intala sig att privatlivet är stabilt och värdefullt att leva 

(18-22, 25, 26, 29-37). Det hittades samband hos de som använde sig av känslomässiga 

copingstrategier, de hade en  lägre känsla av tillfredsställelse på arbetet, sämre humör, mera 

psykisk ohälsa samt att de var sjukskrivna i allt högre omfattning på grund av stress relaterade 

sjukdomar som utbrändhet (18, 25, 36, 37). Författarna till denna litteraturstudie anser därför 

att denna strategi inte är den bästa, då utbrändheten ökar hos de som använder sig av denna 

strategi. Det kan även påverka vårdkvalitén om personalen har dåligt humör samt upplever 

psykisk ohälsa. 
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Det som skiljer valet av vilken strategi som används har att göra med hur sjuksköterskan 

uppfattar stressen, vilken personlighet sjuksköterskan har, vilka värderingar individen har och 

vad för situation de befinner sig i. Detta styrks även av Lazarus och Folkman (2) som menar 

att copingstrategier varierar beroende på hur individen ser, uppfattar och värderar situationen 

Vidare menar de att stresshanteringsmetoderna betyder mer för hur de mår än stressen 

sjuksköterskorna upplever. 

I en studie som gjordes inom akutsjukvården så nämns bristen på reflektion i grupp om svåra 

situationer som en bidragande orsak till att sjuksköterskorna valt en känslomässig strategi 

(35). Författarna menar här att det är mycket viktigt att ledningen tar sig tid att prata och 

reflektera med sjuksköterskorna om de svåra situationerna de kan uppleva. Detta som ett sätt 

att prata om problemet och sina känslor samt för att förhindra att sjuksköterskorna använder 

sig av de strategier som orsakar mest utbrändhet. 

Fyra av artiklarna tog upp problemfokuserade copingstrategier som de mest använda 

strategierna (23, 24, 27, 28). Denna strategi innebär att sjuksköterskorna tar tag i problemet 

och försöker finna en konkret problemlösning. Andra sätt har visat sig vara att sjuksköterskor 

söker direkta alternativ att hantera stressen, genom att identifiera positiva aspekter, förbättra 

sina färdigheter och vidareutbilda sig. 

Problemfokuserade strategier har visat sig ha negativ påverkan på den psykiska och fysiska 

hälsan, men en positiv påverkan med att känna tillfredsställelse på arbetsplatsen. (18, 22, 25) 

Att reflektera över problemet ledde till en positiv hantering av stress och minskade 

utbrändheten hos sjuksköterskor (27). Detta styrks även av två andra studier som menar att det 

finns ett positivt samband mellan tillfredställelse på arbetet och problemfokuserade strategier, 

samt att sjuksköterskorna upplevde lägre stressnivåer med användning av denna strategi (39,

40). Författarna till denna litteraturstudie menar att denna strategi är bättre än de 

känslomässiga strategierna, just för att det har visat sig att sjuksköterskorna mår bättre när de 

använder sig av problemfokuserade strategierna. De som använder sig av problemfokuserade 

strategier minskar riskerna för utbrändhet och upplever inte lika mycket stress på arbetet. 

Därför anser författarna att det är väsentligt att sjukhusledningen informerar om dessa 

strategier och erbjuder utbildning kring effekterna av dessa som ett sätt att motverka den 

arbetsrelaterade stressen som i värsta fall kan leda till utbrändhet. 
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4.3 Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva vilka copingstrategier som sjuksköterskor använde för att 

hantera den dagliga stressen i arbetet, därför valdes beskrivande litteraturstudie för att besvara 

frågeställningen. Fördelen med att ha gjort en litteraturstudie är att resultatet blev omfattande 

och brett, det vill säga att författarna i denna litteraturstudie har sammanställt studiers resultat 

från olika geografiska områden. 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna Academic Search Elite och 

Medline (via Pubmed). Begränsningar som gjordes i litteratursökningarna var att artiklarna 

skulle vara peer reviewed samt från år 2000 och framåt. Det fanns inte samma möjligheter att 

begränsa språket i de olika databaserna, vilket gjorde att sökningarna inte kunde genomföras 

på samma sätt.

Styrkor i studien var att endast vetenskapliga granskade artiklar användes samt att det var 

nyare forskning från tidigast år 2000, detta för att hålla litteraturstudien uppdaterad med ny 

forskning. Flera artiklar valdes bort då de mestadels beskrev stress samt stressfaktorer och 

som inte besvarade vår exakta frågeställning, det var även svårt att hitta artiklar som 

motsvarade frågeställningen precis. En styrka i studien ligger i att den bygger på tjugo 

vetenskapliga artiklar, som besvarar vår frågeställning. I dataanalysen förekom begränsningen 

i författarnas språk kunskaper, då det ibland var svårt att förstå det engelska språket. Därför 

finns en risk i att artiklarna kan ha tolkats på fel sätt. Alla artiklar hade inte hög validitet och 

detta kan ha påverkat resultatet. Dessa valdes dock att tas med i studien, på grund av att 

frågeställningen besvarades. 

Resultatet hade kunnat bli mer djupgående om sökningarna begränsats till att omfatta endast 

en världsdel. Men det kan också ses som en styrka för att kunna generalisera resultatet till en 

större population, då artiklarna kommer från flera olika världsdelar. Graden av 

generaliserbarhet ökar då sexton av artiklarna får fram samma resultat. Vad som är viktigt att 

tänka på är att kulturerna i de olika länderna skiljer sig mycket åt, i form av ansvar, 

arbetsbelastning, men även vad som uppfattas vara stressfullt. Sjuksköterskorna har inte 

samma förutsättningar i de olika länderna. Genusperspektivet är inte jämt fördelat hos 

deltagarna i de olika studierna de allra flesta är kvinnor, resultatet kunde ha sett annorlunda ut 

om flera män hade deltagit. 
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4.4 Allmän diskussion

Stressen i sjukvården ökar allt mer vilket leder till att fler blir sjukskrivna på grund av 

stressrelaterade sjukdomar. Stressfaktorer som sjuksköterskor upplever är desamma idag som 

för 22 år sen, när McVicar påbörjade sin litteraturstudie (11). De vanligaste stressfaktorerna 

som nämns där är tidspress, oregelbundna arbetstider, konflikt med kollegor samt 

arbetsbelastning. Faktumet att samma stressfaktorer än idag existerar, är oroväckande. 

De flesta av studierna visade att sjuksköterskorna som använde sig av de känslomässiga 

strategierna har visat sig ha flest dåliga samband, med hälsa, tillfredsställelse på arbetet samt 

upplevelsen av mera stress i arbetet. Dessa faktorer kan leda till stressrelaterade sjukdomar 

och högre sjukfrånvaro.

Fokus borde därför ligga på att informera sjuksköterskestudenter och utbilda personalen i 

detta område, för att förhindra att ännu flera blir sjukskrivna eller att de upplever stress som 

negativt. Det ligger på lärarnas och sjukhusledningens ansvar att förändra denna negativa 

trend. Viktigt att poängtera är även att arbetsmiljön i vården måste förändras, de störande 

faktorer som exempelvis arbetsbelastning och ljudnivåer måste reduceras för att främja 

personalens hälsa och välmående. 

Med grundläggande kunskaper om stress, stresshanteringsmetoder och kännedom om de olika 

riskerna, så kan detta leda till en förbättring i vården, såväl som kvalitén på omvårdnaden som 

hälsan hos sjuksköterskor. Ytterligare forskning behövs för att få mer insikt om hur 

sjuksköterskor kan motverka och hantera stressen på bästa sätt. 
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