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Abstract 

The aim was through a descriptive literature study identify possible stressors among working 

nurses in hospitals in European countries and which coping strategies they use to handle the 

stress. Further on the aim was to view the relevance of the participants in relation to the 

chosen articles aim and research questions. The authors identified ten groups of stressors from 

the 14 reviewed articles which were “Relations”, “Control”, “Insecurity”, “Working 

demands/overload”, “Personal expectations/ role ambiguity”, “Working environment”, 

“Emotional strain”, “Management”, “Time pressure” and “Dissatisfaction”. Six of the 

reviewed articles brought up different types of emotion- and problemfocused coping 

strategies. The authors concluded that “Relations” was the most common stressor. Avoiding 

and distancing strategies gave negative response contrary to social support and active coping 

which gave a positive effect. Stress is a well-known fact and proved not only to negatively 

affect nurses health, but also the patients safety and quality of the nursing care broadly.                  
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Sammanfattning 

Syftet var att genom en deskriptiv litteraturstudie identifiera troliga stressorer bland 

sjuksköterskor i deras yrkesverksamhet på sjukhus i Europeiska länder samt vilka 

copingstrategier de använder sig av för att hantera stressen. Vidare var syftet att undersöka 

vilken relevans undersökningsgruppen har i förhållande till valda artiklars syfte och 

frågeställningar. Ur de 14 granskade artiklarna utläste författarna tio olika grupper för 

stressorer vilka i storleksordning med den mest förekommande/vanligaste var ”Relationer”, 

därefter följer i fallande ordning; ”Kontroll”, ”Osäkerhet”, ”Arbetskrav/överbelastning”, 

”Personliga förväntningar/tvetydighet”, ”Arbetsmiljö”, ”Emotionella påfrestningar”, 

”Arbetsledning”, ”Tidspress” samt ”Missnöje”. Ur sex av de granskade artiklarna kunde 

författarna utläsa vilka copingstrategier som användes, vilka var olika typer av 

känslofokuserad- och problemfokuserad coping. Slutsatsen är att ”Relationer” visade sig vara 

den mest förekommande stressorn. Undvikande och distanserande coping visade sig inte 

fungera så bra, däremot visades socialt stöd och aktiv coping fungera väl. Vidare är detta 

ämnesområde väl känt och bevisat att det har en negativ påverkan inom sjuksköterskeyrket 

inte bara vad gäller sjuksköterskans hälsa och välmående utan påverkar även patienternas 

säkerhet och omvårdnadskvalitén i stort. 
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1. Introduktion  

Stress tillhör vår vardag, det är naturligt att kroppen reagerar med stress då vi vill hinna med 

mycket. Stress i rätt mängder gör att vi får mer energi och kraft och klarar av att utföra det vi 

vill.
1
 Människan har alltid reagerat med stress som är något biologiskt betingat och som 

människan använder sig av i ”hotsituationer”. Antingen flyr vi eller går till anfall. Detta som 

kallas akut stress ger en ökad energi.
2
 Om stressreaktionen är aktiverad under en längre period 

och/eller när det egentligen inte är nödvändigt kallas det för långvarig stress. Vid långvarig 

stress minskar energin och man varken flyr eller anfaller då ”hotet” är övermäktigt.
1,2

 

 

Sjuksköterskeyrket är starkt förknippat med stress
3
 och ett stort ansvarstagande.

4
 Detta då 

sjuksköterskor i allmänhet anger högre nivåer av arbetsrelaterad stress än andra professioner.
3
 

Sjuksköterskans yrkeskunnande består av tre olika kunskapstyper. Sjuksköterskan ska inneha 

kunskaper om den arbetstekniska, den yrkesteoretiska samt den allmänbildande delen. Detta 

medför ett stort kunskapsmässigt ansvar hos sjuksköterskan.
4 

I en svensk studie uppgav 

nyutexaminerade sjuksköterskor att det första yrkesverksamma året upplevdes som kaotiskt 

och med stor osäkerhet i sin yrkesroll.
5
 Sjuksköterskor med höga stressnivåer har ofta och 

upplever sämre mental hälsa än sjuksköterskor med lägre stressnivåer.
3
 En holländsk studie 

visade att mer än 50 % av sjuksköterskorna som i detta fall var vidareutbildade inom anestesi 

angav två eller fler psykosomatiska symtom. Studien bekräftade att utbrändhet och 

psykosomatiska symtom hade ett negativt samband med arbetstillfredsställelse.
6
 Förutom 

fysiska och psykologiska problem upplevde sjuksköterskorna att de även fick kroppsliga 

symtom och beteendeförändringar på grund av den arbetsrelaterade stressen. Dessutom 

påverkades sjuksköterskornas humör vilket resulterade i sämre bemötande och kontakt till 

patienter, anhöriga och kollegor. Majoriteten av sjuksköterskorna på en akutvårdsavdelning i 

Singapore angav att de upplevde utmattning efter avslutad arbetsdag på grund av den 

arbetsrelaterande stressen.
3
  

 

Stress anges som en viktig orsak till den höga omsättningen av sjuksköterskor och den största 

orsaken till att lämna sjuksköterskeyrket. Detta påverkar i sin tur kvalitén på vården som blir 

sämre då det är svårt att motarbeta den höga omsättningen av sjuksköterskor. Stressen 

påverkar alltså inte bara sjuksköterskors hälsa och välmående negativt utan även att 

vårdkvalitén blir sämre.
7 
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1.1 Definition ”Stress”  

Lazarus & Folkman beskriver stress som en relation mellan person och miljö. Hur personen 

uppfattar problemsituationen och beroende på hur sårbar samt vilka fungerande 

copingstrategier personen har är avgörande för om situationen upplevs stressande eller inte. 

Därför är det möjligt att vad som upplevs som stress för en person inte upplevs som stress för 

en annan. Saknar personen tillräckliga strategier för att hantera stressen eller om personen 

utsätts för stress under en längre period äventyras personens välmående negativt. Stressorer är 

orsaker/källor bakom stress i form av olika stimuli som utlöser en stressreaktion. Ett stimuli 

blir alltså till en stressor först när det orsakar en stressreaktion hos individen.
8 

     

 

1.2 Copingstrategier vid stressreaktioner 

En stressreaktion består av två delar, den första består av att uppskatta hotet och den andra av 

hur individen ska bemöta det. Individen hanterar stressreaktionen genom coping. Coping 

definieras som realistiska och flexibla handlingar och/eller tankar som hjälper till lösning av 

problemsituationen och minskar därmed stressen. Det finns olika copingmodeller som utgår 

från två olika huvudgrupper, problemfokuserad- och känslofokuserad coping. 

Problemfokuserad coping handlar om att hantera orsaken bakom problemet, för att kunna göra 

detta söks bland annat ny information och kunskap. Till problemfokuserad coping hör 

undergrupper som planerande och stödsökande copingstrategier. Känslofokuserad coping 

handlar om att hantera sina upplevelser/känslor till stressorer. Undergrupper som hör till 

känslofokuserad coping är bland annat distanserande och självkontrollerande 

copingstrategier.
8 

  

Forskning och studier utförda i andra länder och världsdelar utanför Europa visar att stress är 

ett problem inom sjuksköterskeyrket. Där har de mest förekommande och vanligaste 

stressorerna identifierats och redovisats. Det har även framkommit vilka copingstrategier som 

används för att hantera stressen hos yrkesverksamma sjuksköterskor.
9,10,11,12

 I en studie som 

genomfördes i Australien drogs slutsatsen att de största stressorerna bland sjuksköterskor där 

var för hög arbetsbelastning, tvetydighet i sin yrkesroll samt aggressivitet på arbetsplatsen. De 

vanligast förekommande copingstrategierna var problemfokuserad coping, stödsökande 

coping och självkontrollerande coping.
9
 I Kina har det också gjorts studier där två av dessa 

visar att hög arbetsbelastning
10,13

 och brist på stöd
13

 var de främsta stressorerna och att de 

vanligaste copingstrategierna var planerande,
10 

konfronterande och undvikande.
13 

 En 

jämförelse mellan Japan, Syd-Korea, Thailand och Hawaii (USA) visade att sjuksköterskorna 
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upplevde att hög arbetsbelastning och att kontakten med döende/döden var de största 

stressorerna i deras arbete. De fyra vanligaste copingstrategierna visade sig vara 

självkontrollerande-, stödsökande-, problemfokuserande samt positivt tänkande/syn. Detta var 

alltså gemensamt för de fyra länderna.
11 

I en kanadensisk studie angav 46 % av 

sjuksköterskorna hög arbetsbörda/överbelastning som den vanligaste stressorn. Detta 

grundade sig på att sjuksköterskorna inte ansåg sig ha tillräckligt med tid på sig för de olika 

uppgifterna, att det var ett komplext arbete med överbelastning och underbemanning. Den 

näst vanligaste stressorn identifierades till konflikter mellan kollegor. Vilket kunde vara 

konflikter mellan sjuksköterskor på samma avdelning, olika avdelningar eller konflikter 

mellan sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskans uppskattade nivå av stress visade sig 

påverka vilken copingstrategi hon/han använde sig av. Det visade sig att mer stressade 

sjuksköterskor använde sig av känslofokuserad- och problemfokuserad coping i form av 

stödsökande. 
12

  

 

1.3 Problemområde 

Stress är ett välkänt begrepp och problem inom sjuksköterskeyrket som leder till sämre mental 

hälsa, utbrändhet samt låg arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. Trots detta saknas en 

sammanställning av forskning om vanligt förekommande stressorer och copingstrategier 

bland yrkesverksamma sjuksköterskor i europeiska länder. Skulle sjuksköterskan vara 

medveten om vilka som är vanligt förekommande stressorer, är det lättare för henne/honom 

att undvika dem samt att göra någonting åt dem. Genom att kartlägga vilka copingstrategier 

som används gör det lättare att hantera stressen samt att sjuksköterskorna blir upplysta om 

vilka strategier som kan användas och är effektiva. Detta problemområde vad gäller stress och 

coping är väl känt i Singapore bland yrkesverksamma sjuksköterskor. I Singapore har 

stressorer som underbemanning, höga arbetskrav samt konflikter på arbetet identifierats. I 

Singapore var de vanligaste copingstrategierna problemfokuserad och stödsökande coping 

samt avslappningsövningar.
3
 Eftersom samma stressorer och användande av olika 

copingstrategier även återkommer i flertalet andra länder är det intressant att sammanställa 

hur det ser ut för yrkesverksamma sjuksköterskor i europeiska länder. Dessutom är det av 

intresse att ta reda på om det är samma stressorer och copingstrategier som förekommer i 

europeiska länder som i övriga världen.   
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1.4 Syfte 

Syftet var att genom en litteraturstudie identifiera troliga stressorer bland sjuksköterskor i 

deras yrkesverksamhet på sjukhus i europeiska länder samt vilka copingstrategier de använder 

sig av för att hantera stressen. Vidare var syftet att undersöka vilken relevans 

undersökningsgruppen har i förhållande till valda artiklars syfte och frågeställningar. 

 

1.5 Frågeställningar 

Vilka stressorer framkommer för yrkesverksamma sjuksköterskor på sjukhus i europeiska 

länder? 

Vilka copingstrategier för att hantera stress använder sig yrkesverksamma sjuksköterskor på 

sjukhus i europeiska länder sig av? 

Vilken relevans har undersökningsgruppen i förhållande till de valda artiklarnas syfte och 

frågeställningar?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie med artikelgranskning. 

 

2.2 Litteratursökning  

De databaser som användes vid artikelsökningarna var CINAHL och Medline via PubMed. 

De sökord som användes var stress, stressors, nurses, nurses in Europe, coping, working in 

hospital, hospital. Författarna har dessutom använt sig av de booleska operatorerna AND och 

NOT vid sina sökningar. Begränsningar för artikelsökningarna var att de skulle vara skrivna 

på engelska, vara peer reviewed och inom tidsperioden 1997-2011.  Utfallet av sökningen 

visade att många artiklar kommer fram, dock uppfyllde inte alla studiens syfte. Först lästes 

titlarna till de funna artiklarna, utifrån dessa sållades artiklar som innehöll någon av 

exklusionskriterierna bort. Ett stort antal av artiklarna som valdes bort handlade om 

sjuksköterskestudenter eller undersköterskor och patienters upplevelser av stress och deras 

copingstrategier. Andra artiklar handlade om sjuksköterskor arbetande inom äldrevården eller 

inom psykiatri, även dessa valdes bort. Sedan lästes abstracten, där det ofta framgick vilket 

land utförandet av studierna skett i. Därför sållades många artiklar bort för att de inte utförts i 

europeiska länder. Av de abstract som fortfarande stämde överens med inklusions- och 

exklusionskriterierna lästes sedan artiklarna i sin helhet. Ytterligare två artiklar sållades bort 
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efter detta då de inte bearbetade bakomliggande orsaker/källor till stress. Författarna tog även 

hänsyn till dubbletter och sållade bort dessa vid de olika sökningarna.  

 

Tabell 1. Utfall av sökning 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Medline via 

PubMed 
Nurses in Europe AND working 
in hospital AND stress 

131 40 5 

Medline via 

PubMed  
Nurses in Europe AND hospital 

AND stress AND coping 
62 50 1 

Medline via 

PubMed  
Stressors AND Nurses AND 

Coping AND Europe  
26 20 1 

 

Cinahl 

(EBSCOhost) 
Stressors AND Nurses AND 

Coping 
124 34 4 

Cinahl 

(EBSCOhost) 
Stressors AND Nurses AND 

Hospital 
81 20 1 

Cinahl 

(EBSCOhost) 
Coping AND Nurses AND 

Hospital NOT Students NOT 

Patients NOT Mental health 

130 33 1 

 Manuell sökning i valda källors 

referenslistor 
  1 

  Totalt 197 14 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Författarna sökte efter artiklar utifrån de olika sökorden. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara peer reviewed, bearbeta orsaker/källor bakom 

stress i sjuksköterskors yrkesverksamhet på sjukhus i europeiska länder och/eller vilka 

copingstrategier de använde sig av. Artiklarna var av empirisk design och gratis att tillgå. 

Använda artiklar var granskade av etisk kommitté och/eller följde etiska principer samt höll 

sig inom tidsaspekten år 1997-2011. Exklusionskriterier var studier utförda i icke europeiska 

länder, ämnesområdena äldrevård och psykiatri samt artiklar som enbart handlar om eller 

blandar in andra professioner/studenter i sin undersökningsgrupp och inte separerar dessa 

grupper i resultatet. Äldrevård och psykiatri valdes som exklusionskriterier då författarna 

valde att efterlikna litteraturstudien utförd i Singapore för att se om resultatet blev likvärdigt 

och för att kunna jämföra resultaten.    
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2.4 Dataanalys 

Huvuduppgiften med en litteraturstudie är att summera och kritiskt värdera det insamlade 

materialet för att kunna presentera en objektiv bild om vad som är känt inom valt 

ämnesområde.
14

 För att sammanställa resultatet för studien använde sig författarna av de 

funna artiklarnas resultatdel. Artiklarna lästes flera gånger i sin helhet och därefter gjordes en 

summering av syfte och resultat på svenska för att lättare få en överblick över vad de 

handlade om. Summeringarna av artiklarna presenterades i en översiktstabell och i löpande 

text. Författarna letade efter teman/återkommande mönster som sedan presenterades i olika 

grupper. Författarna granskade hur väl beskrivna artiklarnas undersökningsgrupper, använda 

urvalsmetoder och bortfall var. Författarna granskade även dessa tre faktorer i förhållande till 

artiklarnas syfte och frågeställningar.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som användes i litteraturstudien var granskade av etisk kommitté och/eller följer 

etiska principer. Eftersom det var en litteraturstudie var undersökningsfältet tidigare 

dokumenterad kunskap. Polit & Beck tydliggör vikten av att resultatet är objektivt och inte 

vinklat till författarnas fördel. Att samtliga delar av funnen fakta presenteras, den del som 

stöder studien samt den del som inte stöder studien. Detta då det är oetiskt att förvränga det 

som inte styrker det författarna till studien hoppas få fram.
14 

Författarna redovisade all funnen 

fakta och använde sig av korrekt referensteknik så att använd litteratur kan härledas på ett 

riktigt sätt. 

 

3. Resultat 

I de 14 artiklar som ingick i resultatet hade studier utförts i de europeiska länderna; 

Storbritannien, Portugal, Norge, Italien, Finland, Grekland, Sverige, Kroatien och Turkiet. 

Översikt av de granskade artiklarna (tabell 2) finns som bilaga 1. Av dessa artiklar 

presenterade fem stycken både stress och coping, där de vanligaste stressorerna hos 

sjuksköterskor arbetandes på sjukhus samt vilka copingstrategier de använde sig av togs upp. 

Åtta artiklar tog upp funna arbetsrelaterade stressorer hos sjuksköterskor. De flesta av dessa 

artiklar tog även upp sambandet mellan upplevd arbetsrelaterad stress och 

arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. En artikel tog enbart upp funna copingstrategier. 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna där redovisningen av resultatet sker i löpande 
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text samt i tabellform. De granskade artiklarnas syfte och resultat sammanfattas (tabell 3) i 

bilaga 2. 

3.1 Förekommande stressorer 

Alla artiklar påvisade i sitt resultat att europeiska sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad 

stress. Två studier från Finland visade att sjuksköterskor ansåg sitt yrke som väldigt 

stressfullt. Där endast 7 % rapporterade att de inte känt av någon stress den senaste tiden.
15,16

 

Var tredje sjuksköterska uppgav att de upplevt lätt till måttlig stress den senaste tiden
16

 medan 

var femte uppgav att de upplevt betydande eller extrem stress den senaste tiden.
15,16

 

Sjuksköterskors arbetstillfredsställelse visade sig ha ett negativt samband mellan arbetskrav 

och kontroll över sina känslor och positivt med stöd från ledning och kollegor.
17

 

Överbelastning visade sig ha ett starkt samband med emotionell utmattning.
18

  

Tio grupper med stressorer bland sjuksköterskor i europeiska länder kunde identifieras. De 

olika grupperna presenteras med den mest förekommande stressorgruppen först och därefter i 

fallande ordning. De olika grupperna som identifierades var ”Relationer”, ”Kontroll”, 

”Osäkerhet”, ”Arbetskrav/överbelastning”, ”Arbetsmiljö”, ”Personliga 

förväntningar/tvetydighet”, ”Emotionella påfrestningar”, ”Arbetsledning”, ”Tidspress” och 

”Missnöje”.  

3.1.1 Relationer  

Den största och vanligaste gruppen stressorer identifierades till relationer.
15,17-25 

Gruppen 

”relationer” innehåller brist på samarbete, 
19,23

 dålig sammanhållning i arbetsgruppen, 
15,18

 

familj/arbetsrelaterade konflikter, 
17,20,25

 handhavandet av patient/närstående, 
20

 brist på stöd 

från kollegor och chefer, 
22,24

 låg respekt från patienter och kollegor. 
15,21

 I en kvantitativ 

studie utförd i Finland kunde samband mellan upplevd arbetsrelaterad stress och upplevd låg 

respekt samt dåliga relationer påvisas.
15 

Handhavande av patient/närstående upplevdes som 

mer stressande hos mindre erfarna intensivvårdssjuksköterskor än hos mer erfarna.
20

 Flertalet 

sjuksköterskor önskade att de hade ett bättre samarbete med läkare men att olika arbetsvillkor 

gjorde att detta försvårades.
23

 Dåligt samarbete visade sig bidra till dåligt självförtroende och 

känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskan.
18

 Dåliga relationer bidrog även till att 

sjuksköterskan inte blev erkänd och fick dålig respons för sitt utförda arbete.
24
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3.1.2 Kontroll 

Kontroll framkom som den näst största stressorn tillsammans med osäkerhet. ”Kontroll” 

innefattar brist på kontroll,
16,19,24

 inte ha inflytande,
19 

försök att ta kontroll,
23

 störda 

arbetsmönster
21

 samt struktur och finansiering av arbetet.
25 

I en finsk studie där fakta 

samlades in genom enkäter redovisades att 95 % av sjuksköterskorna som hade tio eller fler 

patienter uppgav att de hade dålig kontroll i sitt arbete. Omvårdnadskvalitét ansågs vara 

beroende av sjuksköterskans upplevelse av kontroll av patientgruppen, ju bättre kontroll 

sjuksköterskan upplevde sig ha desto bättre ansågs omvårdnadskvalitén vara. Låg 

omvårdnadskvalitét ansågs som stressande hos sjuksköterskan.
16 

Det uppkom att sjuksköterskan känner brist på inflytande och kontroll i sitt utövande. Detta då 

sjuksköterskan är lojal och hyser stor respekt mot läkare och inte argumenterar emot vid andra 

åsikter än läkarens. Traditionellt sett har sjuksköterskan alltid stått under läkaren och därmed 

inte ifrågasatt dennes beslut.
19,23

 Dessutom uppgav sjuksköterskor med färre yrkesverksamma 

år att det var svårt att införa nya idéer och metoder då sjuksköterskor med längre erfarenhet 

ofta höll fast i gamla tekniker och förfaranden.
19

 En annan studie påvisade att både låg- och 

högutbildade sjuksköterskor fann det svårt och stressande att strukturera sitt arbete samt att de 

inte hade någon kontroll vad gällde finansieringen av deras arbete.
25

 

3.1.3 Osäkerhet 

”Osäkerhet” innefattar att inte känna sig kompetent i kliniska kunskaper,
26

 oerfarenhet,
19

 

otillräcklighet
22,24

 arbetsosäkerhet,
27

 maktlöshet
24

och kritik från allmänheten.
25

 Det visade sig 

i en brittisk studie att en femtedel av de nyutexaminerade sjuksköterskorna känner sig 

inkompetenta i de kliniska kunskaperna.
26

 Att känna stor osäkerhet i sitt arbete medför sämre 

mental hälsa och gör att sjuksköterskan inte trivs i sitt arbete.
22,27

 Känslan av otillräcklighet 

förstärktes av en omgivande miljö utan något större upplevt stöd och medförde sämre 

somatisk hälsa hos sjuksköterskan.
22

 Otillräcklighet fick sjuksköterskan att känna rädsla. En 

rädsla som sjuksköterskan förknippade med att agera fel, glömma bort viktig information 

samt att arbetsuppgifterna skulle bli för många för att bemästra dem i stressfyllda 

situationer.
24

 Sjuksköterskor som endast har grundutbildning ansåg att kritik från allmänheten 

i form av media, anhöriga och så vidare var mer stressande jämfört med sjuksköterskor som 

hade vidareutbildning och specialisering.
25 
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3.1.4 Arbetskrav och överbelastning 

Gruppen ”arbetskrav och överbelastning” innehöll överbelastning relaterat till tid, kapacitet 

och tillgängliga resurser 
18,23

 samt arbetskrav. 
17,19,25

 Överbelastning har en tydlig koppling till 

emotionell utmattning
18

 vilket är att begrunda då överbelastning är ett stort problem inom 

sjuksköterskeyrket.
19

 En studie från Sverige visar att sjuksköterskans arbetsuppgifter och 

arbetskrav ständigt ökar. Detta innebär inte bara ett ökat ansvar för sjuksköterskorna utan 

även att sjuksköterskan inte hinner med att utföra sina uppgifter, kommunicera med sina 

kollegor eller att utveckla omvårdnaden.
23 

3.1.5 Arbetsmiljö 

I gruppen ”arbetsmiljö” ingår monotona arbetsuppgifter,
18

 faror på arbetet,
15,25

 skiftarbete,
25

  

materialtillgång
16

 samt språksvårigheter och genusfrågor.
21 

Oregelbundna arbetstider och 

skiftarbete var en stressor för sjuksköterskor i en studie från Kroatien, liksom risken för 

olyckor och andra faror som yrket medför.
25

 I en finsk studie angav 16 % att de varit med om 

en olycka på arbetet inom de tre senaste månaderna.
15

 En annan studie visade att 

sjuksköterskorna ansåg materialtillgången vad gällde till exempel specialmadrasser och 

lyfthjälpmedel vara för dåliga och otillräckliga.
16 

I en studie från Norge framgick stressorer 

kopplade till språksvårigheter och genusfrågor. Vilket hänvisades till att det är allt vanligare 

som sjuksköterska att komma i kontakt med multikulturella patienter och familjer.
21 

3.1.6 Personliga förväntningar/tvetydighet
 

”Personliga förväntningar/tvetydighet” innefattar att uppfylla personliga förväntningar i rollen 

som sjuksköterska
22,26

 eller känslan av tvetydighet i sin yrkesroll.
18,23

 I en studie angav 40 % 

av de nyutexaminerade sjuksköterskorna att den största stressorn var att uppfylla personliga 

förväntningar angående sjuksköterskerollen.
26

 I en grekisk studie framkom det att personliga 

och professionella förväntningar av sjuksköterskeyrket inte stämde överens med 

verkligheten.
22

 Tvetydighet hos sjuksköterskor framkom då egentliga undersköterskeuppgifter 

uppgraderades till sjuksköterskeuppgifter av olika anledningar som till exempel personalbrist. 

Detta gör det svårt att tydliggöra sjuksköterskans arbetsområde och att dra en gräns i vad som 

ingår i sjuksköterskans respektive undersköterskans arbetsuppgifter.
23 
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3.1.7 Emotionella påfrestningar 

 ”Emotionella påfrestningar” innehåller möte med smärta och död,
18,22 

 kontroll över sina 

känslor,
17

 krisreaktion
21

 och emotionell stress.
22

 Upplevelser och arbetet med smärta och död 

förändrade sjuksköterskornas personlighet och var känslomässigt påfrestande för dem vilket 

kunde resultera i en hård och cynisk attityd.
18,22 

Sjuksköterskor arbetandes med 

multikulturella familjer fann det psykiskt påfrestande när patienter och anhöriga gav uttryck 

för krisreaktioner på ett sätt som de inte var vana vid.
21 

3.1.8 Arbetsledning 

”Arbetsledning” innebar stressorer kopplat till arbetsledning,
20

 misstro till arbetsgivaren
23

 och 

förlorat förtroende och tillit till arbetsgivare.
24 

En studie i Storbritannien identifierade två 

faktorer bakom arbetsrelaterad stress där den ena faktorn grundade sig på stressorer bundna 

till ledning/förvaltning.
20

 Denna faktor grundade sig även på att sjuksköterskorna kände 

misstro till ledningen och inte kände sig värdesatta med tanke på det arbete de utförde och den 

utbildning de hade.
23

 Sjuksköterskans förtroende och tillit till ledningen gick förlorad då 

denna inte lyssnade till sjuksköterskans känslor och åsikter om bland annat stress och 

arbetsbörda.
24 

3.1.9 Tidspress 

Sjuksköterskor ansåg sig inte ha tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter, det framkom att 

tiden knappt räckte till för det inplanerade dagliga programmet.
19

 Tidspressen var emellanåt 

så stor att sjuksköterskorna i en svensk studie angav att de ibland under ett skift varken hann 

äta eller gå på toaletten.
23

 En studie i Storbritannien identifierade tidspress som en av två 

bakomliggande faktorer till arbetsrelaterad stress.
20

 Sjuksköterskor arbetar ofta under hög 

press och under hög arbetsbörda, vilket gör det viktigt att de mer erfarna sjuksköterskorna ger 

tid till de mer oerfarna sjuksköterskorna i sitt yrkesutförande trots stress.
19

  

3.1.10 Missnöje 

I två finska studier framkom det att var tredje sjuksköterska inte var nöjd med sitt nuvarande 

arbete
15

 och att 27 % hade tankar på att lämna sin nuvarande tjänst.
16 

En annan stressor var 

negativ inställning.
 
Där negativ inställning till sitt jobb hos sjuksköterskorna resulterade i 

sämre upplevd mental hälsa.
27 
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3.2 Förekommande copingstrategier 

Det framkom att sjuksköterskor i europeiska länder använder sig av både känslofokuserad och 

problemfokuserad coping i sitt yrke.
18-20,22,26,28

 I en studie från Turkiet framkom att det inte 

enbart var viktigt för sjuksköterskans egen hälsa att ha en effektiv copingstrategi utan även för 

patientens hälsa. Mer än hälften av sjuksköterskorna funderade på att lämna yrket och en av 

anledningarna var att sjuksköterskeyrket är så stressigt. Det är viktigt att hitta ett sätt att 

utveckla de effektiva copingstrategierna för stress eftersom det leder till ökad 

arbetstillfredsställelse och därmed ökad kvalité på omvårdnaden som sjuksköterskan utför.
28

 

Samtliga artiklar som handlade om coping tog upp känslofokuserade copingstrategier,
18-

20,22,26,28
 tre av artiklar tog även upp problemfokuserade copingstrategier.

18,20,26
 

3.2.1 Känslofokuserad coping 

I Storbritannien angav sjuksköterskor andra intressen som den vanligaste copingstrategin, där 

sjuksköterskorna genom hobbys och andra aktiviteter på fritiden helt kunde koppla bort sitt 

arbete. De framkom även att sjuksköterskorna använde sig av personlig hälsa och attityd för 

coping.
26

 Studier från Portugal
18

 och Grekland
22

 visar på sjuksköterskans användande av 

distanserande och undvikande coping. För att skydda sig från den mentala påfrestningen 

utvecklar sjuksköterskan en copingstrategi där hon undviker patienter, närstående samt 

kollegor. Sjuksköterskan distanserar sig i försök att minska den mentala pressen.
18,22

 Dock har 

denna undvikande och distanserade copingstrategi visat sig att inte fungera så bra för 

sjuksköterskor. Detta då sjuksköterskor fortsätter sitt arbete som om ingenting har hänt.
18

 

Denna copingstrategi visade sig vara den minst använda enligt en studie från Turkiet.
28

 En 

annan studie från Norge identifierade copingstrategi kollegor emellan där reaktioner och 

bemötandet från kollegor var viktigt. En positiv reaktion, visad respekt och stöd från kollegor 

användes för coping, vilket gav ett lugn för sjuksköterskan.
19

 En annan copingstrategi var att 

ha ett självsäkert eller ett optimistiskt bemötande.
28

 Socialt stöd framkom som en fungerande 

copingstrategi där sjuksköterskan berättar för någon om sina känslor.
18,20

 

3.2.2 Problemfokuserad coping 

Problemfokuserad coping framkom som ett sätt att ta reda på, fråga om hjälp och att till sättet 

vara mer öppen som sjuksköterska.
20,26

 Planerande copingstrategi kräver en medvetenhet för 

att identifiera de bakomliggande stressorerna och för att på detta vis motarbeta dessa och 

minska stressen.
26

 En studie från Portugal visade att den aktiva copingstrategin, som innebär 
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att sjuksköterskan tar kraftfulla beslut när problem uppstår, är den mest effektiva. Denna 

strategi motverkar effektivt dåligt självförtroende och förhärdad/cynisk attityd.
18 

3.3 Relevans undersökningsgrupp 

Det förekom två olika urvalsmetoder av deltagarna i de olika studierna, dessa var systematiskt 

kvoturval
15-21,23-28

 och strategisk urvalsmetod.
22

  

I de valda artiklarna med systematiskt kvoturval var dessa kriterier att deltagarna skulle ha 

deltagit i en viss studie,
26

 ingå i en viss utbildningskurs,
18

 vara anestesi-, operations- eller 

intensivvårdssjuksköterskor,
19

 sjuksköterskor från ett visst universitetssjukhus,
20

 arbetande på 

en av medicinavdelningarna på ett större italienskt sjukhus,
17

 arbetandes på något av fyra 

universitetssjukhus i Finland och på någon av medicin-, operations- eller på någon av två 

blandavdelningar av operation-medicin,
15

 arbetandes på något av fem universitetssjukhus i 

Finland på operations-, medicinsk- eller neurologisk avdelning,
16

 valda från tre olika 

intensivvårdsavdelningar med minst två års erfarenhet och erfarenhet av multikulturella 

patienter och närstående,
21

 arbetandes på ett sjukhus där nedskärningar nyligen gjorts,
23

 

arbetandes på ett sjukhus som nyligen genomgått organisatoriska förändringar,
27

 arbetandes 

på en rehabilationsklinik,
24

 arbetandes på ett av fyra universitetssjukhus i Kroatien samt 

tillstånd från ledningen att delta
25

 och arbetande på Cumhuriyet universitetssjukhus.
28 

En 

artikel använde strategisk urvalsmetod där de ville få fram en fördjupad kunskap med studien, 

vilket erfordrade att deltagarna hade mycket att berätta om ämnet.
22

 
 

Samtliga artiklars syfte och frågeställningar krävde att undersökningsgruppen skulle bestå av 

sjuksköterskor då det var sjuksköterskors upplevelser och känslor som utgjorde grunden för 

de olika forskningsfrågorna och syftena
15- 28

 I två av artiklarna inkluderades även 

sjuksköterskestudenter
26

 eller patienter
15

 som deltagare.  

Nio kvantitativa artiklar redogör att de har ett bortfall, de anger sitt procentuella gensvar för 

studien men inte vad bortfallet orsakats av.
15-18,20,25-28

 En av dessa artiklar angav att gensvaret 

på enkätundersökningar kan vara lågt och särskilt inom vårdsektorn.
20

 En annan artikel 

noterade bortfallet men att de inte visste orsaken till detta.
26

 En tredje artikel angav att en 

vårdavdelning exkluderats från studien på grund av för låg respons från denna 

vårdavdelning.
15

 En fjärde redovisar att flera vårdavdelningar inte tilläts att delta för 

enhetschefen, men det övriga bortfallet redovisas inte.
25

 Tre kvalitativa artiklar redogör inte 

för sitt bortfall utan enbart sitt deltagarantal.
21,22,24

 En artikel redovisar ett bortfall på en 

deltagare på grund av att denna inte uppfyllde inklusionskriterierna.
19

 Enbart en artikel 
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redovisar för sitt bortfall, där de beskriver att bortfallet berodde på deltagandet i andra kurser 

och andra förpliktelser. Dessutom redogörs det att dessa ersattes av deltagare från en 

reservlista.
23

  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Det framkom ur samtliga artiklar att europeiska sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. 

Ur de 14 granskade artiklarna utläste författarna tio olika grupper för stressorer vilka i 

storleksordning med den mest förekommande/vanligaste var ”Relationer”, därefter följer i 

fallande ordning; ”Kontroll”, ”Osäkerhet”, ”Arbetskrav/överbelastning”, ”Personliga 

förväntningar/tvetydighet”, ”Arbetsmiljö”, ”Emotionella påfrestningar”, ”Arbetsledning”, 

”Tidspress” samt ”Missnöje”. Ur sex av de granskade artiklarna kunde författarna utläsa vilka 

copingstrategier som användes, vilka var olika typer av känslofokuserad- och 

problemfokuserad coping. Det visade sig att undvikande och distanserande copingstrategier 

förekom hos sjuksköterskor. Dessa strategier visade sig dock inte fungera så bra.
 
Däremot 

påvisades att socialt stöd samt aktiv coping vara väl fungerande strategier.   

De använda artiklarnas urvalsmetoder var av systematiskt kvoturval samt av strategisk 

urvalsmetod. Samtliga artiklar hade sjuksköterskor som undersökningsgrupp, två artiklar hade 

dessutom inkluderat sjuksköterskestudenter och/eller patienter i sina undersökningsgrupper. 

Detta presenterades dock separat i resultatdelarna. Bortfallet beskrevs fullständigt hos en av 

de 14 artiklarna. Fyra kvantitativa och en kvalitativ artikel reflekterade över att de hade ett 

bortfall men inte vad detta berodde på.  

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att identifiera troliga stressorer bland sjuksköterskor i deras 

yrkesverksamhet på sjukhus i europeiska länder samt vilka copingstrategier de använder sig 

av för att hantera stressen. Resultatet som författarna kom fram till var att tio olika grupper av 

stressorer kunde identifieras. Av dessa kan sex grupper av stressorer styrkas och bekräftas 

från studier gjorda i andra länder och världsdelar. Studiens resultat visade att huvudgruppen 

”Relationer” var den mest förekommande stressoren bland yrkesverksamma sjuksköterskor på 

sjukhus i europeiska länder.
 15,17-25

 Detta kunde även stärkas av tidigare studier utförda i 

Singapore,
3
 Kina,

10,13
 Iran

29
 och Kanada

12
 där relationer också framkommit som en vanligt 

förekommande stressor. Den stressor som återkommer flest gånger i tidigare forskning och i 
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andra länder är arbetskrav/överbelastning.
5,9-13,29,30 

 Bland sjuksköterskor i europeiska länder 

kom denna stressor först på fjärde plats, vilket ändå visar att arbetskrav och överbelastning är 

ett problem men kanske inte anses som ett lika stort problem bland sjuksköterskor i 

europeiska länder. Studier gjorda i Australien
9
 och Singapore

30
 visar att tvetydighet i sin 

yrkesroll var en förekommande stressor vilket överensstämmer med europeiska 

sjuksköterskors uppfattning.
9,18,23,30

 Stressorn emotionella påfrestningar förekom även som 

stressor i studier från andra delar av världen, där aggressivitet på arbetet förekom
9
 samt 

kontakt med döende/döda.
11

 Kontroll som i europeiska länder ansågs som den näst största 

stressorn för sjuksköterskor kunde styrkas med en studie gjord i Iran
29

 där det framkom att 

brist på kontroll över sitt arbete var en av fem identifierade stressorer bland sjuksköterskor.
29

 

Det var endast en studie från Singapore
30

 som tog upp tidspress som en stressor. Författarna 

blev till en början förvånade över att tidspress låg så långt ner bland de funna stressorerna 

men det verkar stämma överens med tidigare forskning.
19,20,23,30

 De funna stressorerna för 

yrkesverksamma sjuksköterskor i europeiska länder stämmer väl överens med funna 

stressorer i andra länder och världsdelar. Däremot hittades inget angående stressorn 

”Osäkerhet” i länder utanför Europa. I en brittisk studie framkom det att en femtedel av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna känner sig inkompetenta i de kliniska kunskaperna.
26 

Detta 

styrks av en svensk studie som påvisade att nyutexaminerade sjuksköterskor känner stor 

osäkerhet i sitt yrkesutförande och i sin yrkesroll.
5
 Detta kan möjligen förklaras av de höga 

krav som Socialstyrelsen ställer på legitimerade sjuksköterskor.
4 

Vad gäller funna copingstrategier har inte användandet av dessa kunnat redogöras utefter 

vanligast förekommande. Dock överensstämmer forskning från europeiska länder med 

forskning från andra världsdelar där problemfokuserad- och känslofokuserad coping används 

på olika vis.
5,10-13,18-20,22,26,28-31

 Det framkommer dock att undvikande och distanserande 

copingstrategier inte fungerar så bra bland sjuksköterskor i europeiska länder.
18,22

  Denna 

strategi visade sig vara minst använd i Turkiet
28

 till skillnad från Kina
13

 där den visade sig 

vara en av topp tre som användes bland sjuksköterskor arbetandes inom kirurgi
13 

och i 

USA
31 

som en av de vanligaste förekommande, men hur effektiv denna strategi ansågs vara 

bland sjuksköterskorna påvisades inte.
31

 Däremot visade en artikel från Kanada
12

 att 

sjuksköterskorna blev mer stressade när de använde sig av undvikande och distanserande 

copingstrategier.
12

 Artiklar från Kina,
13

 Iran,
29 

Japan, Hawaii, Sydkorea och Thailand
11

 hade 

alla gemensamt att positivt tänkande förekom som copingstrategi. Detta styrks även från 

europeiska länder där en artikel från Turkiet
28

 påvisade självsäkerhet och optimistiskt 
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bemötande samt en artikel från Norge
19

 i form av positivt tänkande och syn framkom. I 

Kanada
12

 visade sig socialt stöd vara den mest använda copingstrategin, socialt stöd visade sig 

även förekomma i länder som Iran,
29 

Singapore,
5,30

 Japan, Hawaii, Sydkorea och Thailand.
11

 

Artiklar från Portugal
18

 och Storbritannien
20 

visade att denna strategi var väl fungerande och 

även förekommer i europeiska länder. Liksom aktiv coping framkom som den mest effektiva 

strategin i Portugal
18 

styrktes då den även visades vara mest effektiv i Kina
13 

samt vanligt 

förekommande i USA.
31

 Vad som visade sig vara utvecklat och användbart i Singapore
5,30

 var 

att sjuksköterskan använde sig av andra intressen på sin fritid
30

, avslappningsövningar och 

vila
5,30

 samt korta pauser, att lyssna på musik på arbetet och av spirituella intressen för att 

hantera sin stress.
30

 En artikel från Iran visade även på spirituella intressen som coping.
29

 Från 

Storbritannien påvisades även att detta användes i form av att sjuksköterskan använde sig av 

andra intressen, personlig hälsa och attityder för coping.
26

 Storbritannien
20

 och Singapore
3
 

visade även på att planerande copingstrategier förekom bland sjuksköterskorna. En artikel 

från Australien
9
 styrker att copingstrategierna oftast är en blandning mellan problem- och 

känslofokuserad coping vilket även resultatet från de europeiska länderna styrker då tre av sex 

artiklar redovisar att sjuksköterskor använder sig av både problem- och känslofokuserad 

coping.
18,20,26

  

 

De urvalsmetoder som framkom var systematiskt kvoturval och strategisk urvalsmetod. 

Systematiskt kvoturval är ett icke slumpmässigt urval som innebär att deltagarna väljs ut efter 

vissa egenskaper.
15

 Författarna anser det svårt att avgöra om urvalsmetoden som använts 

verkligen är en systematisk urvalsmetod eller om det är ett bekvämlighetsurval. Strategisk 

urvalsmetod innebär att deltagare som har kunskap och mycket att berätta kring 

forskningsfrågan väljs ut. Valet av deltagare och miljöer bestäms utifrån studiens syfte. Det är 

vanligt med små undersökningsgrupper när strategisk urvalsmetod används.
15

 Angående 

undersökningsgrupp var det två artiklar som även inkluderade sjuksköterskestudenter eller 

patienter i sina studier, dessa kunde trots detta användas då artiklarna separerade 

deltagargruppernas resultat i de angivna resultatdelarna.
15,26

 Bortfallet var i de flesta artiklarna 

bristfälligt redovisat.
15-18,20-22, 24-28

 En artikel valde bort en avdelning då deltagarantalet ansågs 

vara för lågt.
15

 Det kan ifrågasättas varför insamlad data från en vårdavdelning kan avfärdas 

utan vidare på grund av för låg svarsrespons. Resultatet kanske inte stämde överens med den 

övriga data som samlats in och kan därför ha valts bort. Rent etiskt kan det också anses 

felaktigt då de som deltagit från denna avdelning genomgått studien, men att deras 
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åsikter/data inte kom med. Detta gör det osäkert om det går att generalisera denna studies 

resultat. 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna har valt att använda sig av en deskriptiv litteraturstudie för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Författarna anser att detta var det bästa tillvägagångssättet 

för att sammanställa befintlig forskning inom ämnet.
14,32

 Analysen av artiklarna har skett 

systematiskt med hjälp av två personer som tolkat artiklarna likvärdigt. Detta anses som en 

styrka då eventuella oklarheter lyfts fram och diskuterats. Sökorden samt 

exklusionskriterierna kan ses som både styrka och svaghet. Det som styrker är att sökområdet 

smalnats av men mot den inriktning som författarna var ute efter. Svagheter i och med dessa 

sökord och exklusionskriterier kan ses som att viss betydande data kan ha gått förlorad.
33

 

Författarna anser dock att risken för att detta har skett är liten, då syftet med studien var att 

rikta in sig och finna befintlig data genom de valda sökorden. Författarna är medvetna om att 

en svaghet i denna studie är att endast nio av Europas länder ingår och representerar resultatet. 

Vilket gör att det framtagna resultatet i denna studie inte kan generaliseras för sjuksköterskor i 

hela Europa. Författarna anser ändå att studiens resultat är trovärdigt då all funnen fakta som 

är relevant till studiens syfte tagits med i resultatet.
32

 En annan svaghet var att författarna inte 

kunde fastställa den mest förekommande copingstrategin bland sjuksköterskor i Europeiska 

länder då tillräcklig forskning för detta saknas. Framtagandet av de inkluderade artiklarna 

gjordes noggrant och författarna ägnade mycket tid till detta. Även dataanalysen utfördes så 

objektivt och likvärdigt mellan de olika artiklarna som möjligt, detta styrker studiens 

trovärdighet och validitet.
14,32,33

 

4.4 Allmän diskussion 

Det har visat sig att sjuksköterskan oavsett utbildningsnivå eller inom vilket område 

sjuksköterskan är aktiv kommer i kontakt med arbetsrelaterad stress. Därför är det av 

betydelse att sjuksköterskor medvetandegörs om vilka som är de vanligaste stressorerna och 

vilka copingstrategier som är användbara och effektiva. Förmedlingen av de vanligaste 

stressorerna kan ha betydelse för sjuksköterskans känsla av utsatthet. Om sjuksköterskan 

uppmärksammas om dessa stressorer är författarna av den åsikten att detta kan leda till 

medvetenhet och känslan av en viss kontroll. Kunskapen av dels vilka stressorer som finns 

men också vetskapen att inte vara ensam, att det faktiskt är något som förekommer i flertalet 

länder och hos flertalet sjuksköterskor anser författarna kan leda till att sjuksköterskorna 
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börjar acceptera att känna stress i olika situationer vilket kan leda till att en del av 

stressupplevelsen försvinner. Att dessutom veta vilka olika sätt att hantera stressen som finns 

och vilka som varit mest effektiva i olika länder minskar även de negativa effekterna av 

långvarig stress. Författarna anser att sjuksköterskan redan under sin utbildningsperiod bör 

förberedas mer mentalt och få en bättre insikt i vad som kommer krävas av henne/honom. 

Detta då osäkerhet i sitt utövande som sjuksköterska har en direkt koppling till sämre utförd 

vård och därmed sämre kvalité på vården.
7
 Fortsatt forskning inom detta ämnesområde 

behövs vilkets styrks av att endast studier från nio av Europas 45 länder kunde hittas. 

Speciellt behövs vidare forskning vad gäller använda copingstrategier bland sjuksköterskor i 

Europeiska länder. 

4.5 Slutsats 

Tio olika grupper av stressorer bland sjuksköterskor i europeiska länder identifierades där 

”Relationer” var den mest förekommande. Funna copingstrategier som användes var olika 

former av känslofokuserad- och problemfokuserad coping. Undvikande och distanserande 

coping visade sig inte fungera så bra, däremot visades socialt stöd och aktiv coping fungera 

väl. Vidare är detta ämnesområde väl känt och bevisat att det har en negativ påverkan inom 

sjuksköterskeyrket inte bara vad gäller sjuksköterskans hälsa och välmående utan påverkar 

även patienternas säkerhet och omvårdnadskvalitén i stort.   
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Bilaga 1. 

Tabell 2. Översikt av valda artiklar som ingår i resultatet 

År/Land/ 

Författare/ 

nr.ref. 

Titel Design Undersökn.

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

2000 

Storbrittanien 

Brown H & 

Ederman R. 

 ( 26) 

Project 

2000: a 

study of 

expected 

and 

experienced 

stressors 

and support 

reported by 

students and 

qualified 

nurses 

Kvantitativ 

jämförande 

 

 

16 st. 

sjuksköterskor 

93 st. 

sjuksköterske-

studenter 

Halvstrukturerad och 

strukturerad 

enkätundersökning 

Hutchinson’s grounded 

theory analysmetod 

(1986) 

2003 

Sverige 

Hertting A, 

Nilsson K, 

Theorell T & 

Sätterlund 

Larsson U. 

 (23) 

Downsizing 

and 

reorganizati

on: 

demands, 

challenges 

and 

ambiguity 

for 

registered 

nurses 

Kvalitativ 

beskrivande 

 

14 st. 

sjuksköterskor 

Halvstrukturerad intervju 

 

Miller och Crabtrees 

(1994) induktiva 

strategi för tematisk 

innehållsanalys 

2003 

Sverige 

Olofsson B, 

Bengtsson C 

& Brink E. 

 (24) 

Absence of 

responce: a 

study of 

nurses´ 

experience 

of stress in 

the 

workplace 

Kvalitativ 

beskrivande 

 

4 st. 

sjuksköterskor 

Halvstrukturerad intervju Strauss och Corbins 

(1998) öppna och 

axiala tematiska 

innehållsanalys 

2005 

Sverige 

Näswall K, 

Sverke M & 

Hellgren J. 

 (27) 

The 

moderating 

role of 

personality 

characteristi

cs on the 

relationship 

between job 

insecurity 

and strain 

Kvantitativ 

jämförande 

 

400 st. 

sjuksköterskor 

Strukturerad enkät Aiken och West (1991) 

Hierarkalisk multipel 

regressions analys 

2007 

 

Norge 

 
Berland A, 

Natvig G.K & 

Gundersen D. 

 

(19) 

Patient 

safety and 

job-related 

stress: A 

focus group 

study 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

 

23 st. 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper Kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvale (1996) 



 

 

År/Land/ 

Författare/ 

nr.ref. 

Titel Design Undersökn.

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

2008 

 

Finland 

 

Tervo-

Heikkinen T, 

Partanen P, 

Aalto P & 

Vehviläinen-

Julkunen K. 

 

(15) 

Nurses’ 

work 

environment 

and nursing 

outcomes: 

A survey 

study 

among 

Finnish 

university 

hospital 

registered 

nurses 

 

Kvantitativ 

beskrivande 

 

451 st. 

legitimerade 

sjuksköterskor 

1730 st. 

patienter 

Strukturerad 

enkätundersökning 

Cronbach alpha 

Modifierad version av 

NWI-R skalan 

Regressionsanalys 

2008 

 

Norge 

 

Høye S & 

Severinsson 

E. 

 

(21) 

Intensive 

care nurses’ 

encounters 

with 

multicultura

l families in 

Norway: An 

exploratory 

study 

Kvalitativ 

beskrivande 

förberedande 

16 st. 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper Interpretativ 

innehållsanalys av 

Graneheim och 

Lundman (2004); och 

Berg (2007) 

2008 

Turkiet 

Golbasi Z, 

Kelleci M & 

Dogan S. 

 (28) 

Relationship

s between 

coping 

strategies, 

individual 

characteristi

cs and job 

satisfaction 

in a sample 

of hospital 

nurses: 

Cross-

sectional 

questionnair

e survey 

 

Kvantitativ 

beskrivande 

 

186 st. 

sjuksköterskor 

Strukturerad 

enkätundersökning 

t-test 

ANOVA 

Korrelationsanalys 

2009 

Portugal  

Garrosa E, 

Rainho C, 

Moreno-

Jiménez B & 

João 

Monteiro M. 

 (18) 

The 

relationship 

between job 

stressors, 

hardy 

personality, 

coping 

resources 

and burnout 

in a sample 

of nurses: A 

correlational 

study at two 

time points 

Kvantitativ 

beskrivande 

 

98st. 

sjuksköterskor 

Strukturerad 

enkätundersökning 

Beskrivande statistik 

Pearson’s correlation 

Hierarkalisk linjär 

regression analys 



 

 

År/Land/ 

Författare/ 

nr.ref. 

Titel Design Undersökn.

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

2009 

 

Finland 

 

Tervo-

Heikkinen T, 

Kiviniemi V, 

Partanen P & 

Vehviläinen-

Julkunen K. 

 

(16) 

Nurse 

staffing 

levels and 

nursing 

outcomes: a 

Bayesian 

analysis of 

Finnish-

registered 

nurse 

survey data 

Kvantitativ 

beskrivande 

 

541 st. 

legitimerade 

sjuksköterskor 

Strukturerad 

enkätundersökning 

Principalkomponentana

lys och Cronobach 

alpha 

B-Course service, 

webbaserat 

analysverktyg för 

utbildning och 

forskning , via internet 

2009 

 

Grekland 

 
Gouva M, 

Mantzoukas S, 

Miltona E & 

Damigos D. 

 

(22) 

Understandi

ng nurses’ 

psychosoma

tic 

complicatio

ns that 

relate to the 

practice of 

nursing 

Kvalitativ 

beskrivande 

 

9st. 

legitimerade 

sjuksköterskor 

Halvstrukturerad intervju Van Manen’s (1990) 

Tematisk analys 

2009 

Kroatien 

Golubic R, 

Milosevic M, 

Knezevic., B 

& 

Mustajbegovic 

J. 

 (25) 

Work-

related 

stress, 

education 

and work 

ability 

among 

hospital 

nurses 

Kvantitativ 

beskrivande 

 

1086st. 

sjuksköterskor 

Strukturerad 

enkätundersökning 

Oberoende t-test 

Chi-square test 

ANCOVA 

Mann-Whitney U-test 

Binär logistik 

regression 

2010 

 

Storbrittanien 

 
Burgess L, 

Irvine., F & 

Wallymahame

d A.  

 

(20) 

Personality, 

stress and 

coping in 

intensive 

care nurses: 

a 

descriptive 

exploratory 

study 

Kvantitativ 

beskrivande  

 

46st. 

legitimerade 

sjuksköterskor 

Strukturerad 

enkätundersökning 

t-test 

Mann-Whitney 

Spearman’s Rho 

2010 

 

Italien 

 

G. Cortese., 

C, Colombo., 

L & 

Ghislieri., C. 

 

(17) 

Determinant

s of nurses’ 

job 

satisfaction: 

the role of 

work-family 

conflict, job 

demand, 

emotional 

charge and 

social 

support 

Kvantitativ 

beskrivande 

 

299st. 

yrkesverksam

ma 

sjuksköterskor 

Strukturerad 

enkätundersökning 

Cronobach alpha 

Deskriptiv analys 

Pearson’s 

Artiklarna presenteras efter årtal med äldsta publiceringsår först. 



 

 

Bilaga 2. 

Tabell 3. Resultatbeskrivning av valda källor som ingår i resultatet 

År/Författare/nr.

ref. 

Titel Syfte Resultat 

2000 

Brown H & 

Ederman R. 

( 26) 

Project 2000: a study of 

expected and experienced 

stressors and support 

reported by students and 

qualified nurses 

Att undersöka stressorer och 

källor till stöd longitudinellt i 

relation till project 2000 

studenter och nyexaminerade 

sjuksköterskor. Att undersöka 

förväntade källor till stress och 

coping och därefter se vilka som 

verkligen stämde/använts. 

Stressorer 
- Att uppfylla personliga 

  förväntningar i rollen som 

  sjuksköterska. 

- Att känna sig kompetent 

 

Coping 

- Emotionell, andra intressen 

- Emotionell, personlig 

  attityd 

- Problemfokus, läsa/plugga 

   på  

- Emotionell, personlig hälsa 

- Problemfokus, fråga om 

   hjälp  

2003 

Hertting A, Nilsson 

K, Theorell T & 

Sätterlund Larsson 

U. 

(23) 

Downsizing and 

reorganization: demands, 

challenges and ambiguity 

for registered nurses 

Att undersöka legitimerade 

sjuksköterskors upplevelser av 

psykologiska stressorer och 

motivatorer samt hur de 

hanterade sin arbetssituation, en 

tid efter nedskärning och 

omorganisation. 

Stressorer 
- Misstro gentemot 

  överordnade 

- Överbelastning 

- Tvetydig yrkesroll 

- Önskan om bättre samarbete 

  kollegor emellan 

- Försök att ta kontroll 

2003 

Olofsson B, 

Bengtsson C & 

Brink E. 

(24) 

Absence of responce: a 

study of nurses´experience 

of stress in the workplace 

Att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av negativ stress på 

jobbet och vilka känslor det 

skapar. 

Stressorer 
Det var främst brist av respons från 

chefer, kollegor som skapade stress 

och känslor av otillräcklighet, 

frustration, maktlöshet och 

hopplöshet. 

2005 

Näswall K, Sverke 

M & Hellgren J. 

(27) 

The moderating role of 

personality characteristics 

on the relationship between 

job insecurity and strain 

Att undersöka tre karaktäristiska 

personligheter och sambandet 

mellan jobbosäkerhet och 

utgång/resultat. 

Stressorer  
- Jobbosäkerhet 

- Negativ inställning 

2007 

 

Berland A, Natvig 

G.K & Gundersen 

D. 

  

(19) 

Patient safety and job-

related stress: A focus 

group study 

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna av 

arbetsrelaterad stress vad gäller 

patientsäkerhet. 

Stressorer 

- Stöd mellan kollegor 

- Tidspress 

- Oerfarenhet 

- Brist på kontroll 

- Brist på inflytande 

- Ökande arbetskrav 

- Svårt att införs nya 

  idéer/metoder 

 

Coping 

- Lugna kollegor, tryggt 

  arbetsteam.  

- Reaktioner, positivt 

  Bemötande 

 



 

 

År/Författare/nr.

ref. 

Titel Syfte Resultat 

2008 

 

Tervo-Heikkinen T, 

Partanen P, Aalto P 

& Vehviläinen-

Julkunen K. 

 

(15) 

Nurses’ work environment 

and nursing outcomes: A 

survey study among 

Finnish university hospital 

registered nurses 

 

 

 

 

 

 

Att bedöma sambanden mellan 

arbetsmiljö och utvalda faktorer 

hos legitimerade sjuksköterskor 

arbetandes på akutsjukhus.  

Stressorer 

- Brist på respekt 

- Sämre relationer 

- Missnöjd med nuvarande 

   arbete 

2008 

 

Høye S & 

Severinsson E. 

 

(21) 

Intensive care nurses’ 

encounters with 

multicultural families in 

Norway: An exploratory 

study 

 

 

 

 

Att undersöka upplevelsen av 

intensivvårdssjuksköterskors 

möten med familjer av patienter 

med mångkulturell bakgrund. 

Stressorer 

- Inverkan på arbetsmönster 

- Språksvårigheter 

- Krisreaktioner 

- Genusfrågor 

- Brist på respekt 

2008 

Golbasi Z, Kelleci 

M & Dogan S. 

(28) 

Relationships between 

coping strategies, 

individual characteristics 

and job satisfaction in a 

sample of hospital nurses: 

Cross-sectional 

questionnaire survey 

 

 

 

Att undersöka 

arbetstillfredsställelse och 

associationer mellan 

arbetstillfredsställelse, 

copingstrategier och individuella 

faktorer. 

Coping 
Bäst fungerande copingstrategier:  

- Självsäkert bemötande 

- Optimistiskt bemötande 

 

2009 

Garrosa E, Rainho 

C, Moreno-Jiménez 

B & João Monteiro 

M.  

(18) 

The relationship between 

job stressors, hardy 

personality, coping 

resources and burnout in a 

sample of nurses: A 

correlational study at two 

time points 

Att finna samband mellan 

arbetsrelaterade stressorer, 

“härdad” personlighet/attityd och 

copingresurser bland 

sjuksköterskor.  

Stressorer 
- Överbelastning 

- Möte med smärta och död 

- Tvetydighet i yrkesroll 

- Monotona arbetsuppgifter 

- Brist på sammanhållning 

- Övervakning 

 

Coping 

- Socialt stöd och 

- Aktiv coping mest effektiv 

- Undvikande fungerar inte så 

  Bra 

2009 

 

Tervo-Heikkinen T, 

Kiviniemi V, 

Partanen P & 

Vehviläinen-

Julkunen K. 

 

(16) 

 

 

Nurse staffing levels and 

nursing outcomes: a 

Bayesian analysis of 

Finnish-registered nurse 

survey data 

Att bedöma förhållandet mellan 

nyckeltalet patienter och 

sjuksköterskor och olika utfall, 

såsom sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse, stress, 

kvalitet i vård och omsorg, 

kontroll av utförande, uppsåt att 

lämna yrket, tillräcklig materiell 

utrustning på avdelningen och 

sjuksköterskans inställning till 

teknisk utrustning.  

Stressorer 

- Inte ha kontroll 

- Kvalitet 

- Materialtillgång 

- Uppsåt att lämna tjänsten 



 

 

År/Författare/nr.

ref. 

Titel Syfte Resultat 

2009 

 

Gouva M, 

Mantzoukas S, 

Miltona E & 

Damigos D. 

 

(22) 

Understanding nurses’ 

psychosomatic 

complications that relate to 

the practice of nursing 

Att undersöka sjuksköterskor 

som för närvarande arbetar på 

grekiska sjukhus för att få en 

fördjupad förståelse av deras 

erfarenheter och effekterna av 

dessa erfarenheter av deras 

psykiska och somatiska 

välbefinnande. 

Stressorer 

- Otillräcklighet 

- Saknad av stöd från 

  omgivningen 

- Känslomässig stress/ångest 

- Uppfylla personliga 

  förväntningar som 

  sjuksköterska 

 

Coping 

Distansering 

2009 

Golubic R, 

Milosevic M, 

Knezevic., B & 

Mustajbegovic J. 

(25) 

Work-related stress, 

education and work ability 

among hospital nurses 

Att ta reda på vilka stressorer 

som finns i sjuksköterskors 

arbetsmiljö, beskriva och jämföra 

arbetsrelaterad stress mellan två 

utbildningsgrupper för att 

uppskatta vilka stressorer och i 

vilken utsträckning dessa 

påverkar sjuksköterskors 

arbetsförmåga och för att se om 

utbildningsnivå påverkar 

arbetsförmågan. 

Stressorer 
Vanligaste stressorerna i båda 

grupperna: 

- Organisation av arbete och 

   finansiella frågor 

 

Högutbildade: 

- Konflikter kollegor emellan 

- Professionella och intellektuella 

krav 

- Kritik från allmänheten 

 

Lågutbildade: 

- Faror på jobbet 

- Skiftarbete 

2010 

 

Burgess L, Irvine., F 

& Wallymahamed 

A.  

 

(20) 

Personality, stress and 

coping in intensive care 

nurses: a descriptive 

exploratory study 

Utforska relationen mellan 

personlighet hos 

intensivvårdssjuksköterskor, 

deras uppfattning om stress på 

arbetsplatsen och coping. 

Överväga konsekvenserna av 

resultaten för framtida bevarande 

och strategier vid rekrytering av 

intensivvårdssjuksköterskor. 

Stressorer 
- Tidspress 

- Ledning/förvaltning 

- Arbete-familj konflikt 

- Patient och närstående 

 

Coping 

- Problemfokuserad 

- Aktiv 

- Känslofokuserad 

- Planerad 

2010 

 

G. Cortese., C, 

Colombo., L & 

Ghislieri., C. 

 

(17) 

Determinants of nurses’ 

job satisfaction: the role of 

work-family conflict, job 

demand, emotional charge 

and social support 

Att testa en analysmodell som 

förklarar orsakssambandet 

mellan fyra faktorer (arbete och 

emotionell kontroll, stödjande 

ledning och kollegor), arbete-

familje konflikter och 

arbetstillfredsställelse, i ett urval 

av italienska sjuksköterskor. 

Stressorer 

- Arbetskrav 

- Arbete-familj konflikter 

- Emotionell kontroll 
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