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Sammanfattning 

Bakgrund: Många sjuksköterskor utsätts för stress på grund av yrkets höga arbetskrav. 

Stress i hälso- och sjukvården kan leda till negativa konsekvenser när det kommer till 

sjuksköterskors hälsa. De negativa följderna påverkar deras arbetsprestation samt medför en 

sämre kvalité i omvårdnaden för patienterna. Detta problem medför att en bristande säkerhet 

för både patient och sjuksköterskor. En långvarig stress ökar risken till utbrändhet, vilket 

leder till stora kostnader för samhället. Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskor hanterar 

yrkesrelaterad stress. Metod: En litteraturstudie genomfördes med tre kvalitativa och nio 

kvantitativa artiklar. Artiklarna granskades och resultaten kodades till fyra kategorier som 

svarade till studiens syfte. Resultat: Studiens resultat skapade fyra kategorier vilka var 

genom optimism, genom självkontroll, genom avslappning samt genom stöd. Slutsats: 

Resultatet visar på att sjuksköterskor har olika strategier för att hantera yrkesrelaterad stress. 

Studien belyser vikten av att hantera yrkesrelaterad stress för att undvika de negativa 

följderna av stress. Ytterligare forskning behövs med fokus på hur man minimerar samt 

hanterar stress på arbetsplatser för sjuksköterskor.  
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Abstract 

Background: Many registered nurses are exposed to stress because of the works high job 

demands. Stress in healthcare can lead to negative consequences when it comes to registered 

nurses health. The negative consequences affects the nurse output of work which entails a 

less good quality in caring for the patients. This problem entails a lack of security for the 

patients and the nurse. A long lasting stress increases the risk of burnout which leads to major 

costs for the society. Purpose: The purpose was to illustrate how the registered nurses cope 

with occupational stress. Method: A literature study was conducted with three qualitative 

and nine quantitative articles. The articles were reviewed and the results were coded in four 

categories, who answered to the study’s purpose. Result: The study resulted in four 

categories which were by optimism, self control, relaxation and support. Conclusion: The 

result showed that the registered nurses have different strategies to cope with occupational 

stress. The study highlights the importance of handling with occupational stress to avoid the 

negative consequences of stress. More research with focus on how to minimize and cope with 

stress is in need to make a better work environment for nurses.  
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Inledning 

Under de senaste 25 åren har flertalet studier kommit fram till att yrkesprofessioner inom 

hälso- sjukvården löper stor risk för att utveckla yrkesrelaterad stress (Erickson & Grove, 

2007; Kimball & O’Neill, 2002; McCrane, Schaefer & Peterson, 1992). En av dessa 

yrkesprofessioner är sjuksköterskan. Sjuksköterskor har ett stort ansvar för människors hälsa 

(Kimball et al., 2002) och har många arbetsuppgifter som ska utföras under kontroll och 

noggrannhet under ett arbetspass (Mahon, Mee, Brett & Dowling, 2017). Den inverkan stress 

har på sjuksköterskor drabbar även patienterna eftersom stress påverkar arbetsprestationen 

negativt. Den negativt påverkade arbetsprestationen hos sjuksköterskorna kan medföra en 

sämre kvalité på omvårdnaden till patienterna (Felicilda-Reynaldo, 2016). Konsekvenser som 

uppkommer från stress gör det svårt för sjukhusen att hålla kvar erfarna sjuksköterskor på 

grund av de negativa arbetsförhållandena (Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold, 2014). 

Inom ett år är det en av fem sjuksköterskor som lämnar sitt yrke på grund av yrkesrelaterad 

stress (Calisi, 2017). För sjuksköterskor som är under åldern 30 år så är det 27% till 54% av 

dessa som planerar att lämna sin profession inom ett år (Calisi, 2017). Sjukskrivningar bland 

sjuksköterskor medför en sämre ekonomi för hälso- sjukvården (Kimball et al., 2002). Det 

ekonomiska problemet förstoras eftersom kostnaden att anställa nyutbildade sjuksköterskor är 

hög samt ger en negativ påverkan på organisationens produktivitet (Li et al., 2014). Ständigt 

byte av sjuksköterskor kan även orsaka en sämre kvalité i omvårdnaden till patienterna 

(Felicilda-Reynaldo, 2016). För att kunna behålla personalen är det av stor vikt att värna om 

personalen och att hälso- sjukvården arbetar för att upprätthålla goda arbetsmiljöer (Li et al., 

2014). Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsplats arbeta för att förhindra ohälsa och olycksfall 

i arbetet samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö (SFS 1994:579). För att minska de 

negativa effekterna av stress är det viktigt att sjuksköterskor utvecklar strategier för att kunna 

hantera stress (Umann, de Azevedo Guido & Marques da Silva, 2014).  

 

Bakgrund 
 

Stress 

Stress kan förklaras som fysiska och emotionella konsekvenser som uppstår vid obalans 

mellan arbetskraven och individens kontrollförmåga (Lambert & Lambert, 2008). När stress 

uppstår tyder det på att arbetskraven har överstigit individens fysiska, ekonomiska, 

emotionella, sociala och psykologiska resurser (Lambert et al., 2008). Stress kan leda till att 

individen får fysiska, psykiska, känslomässiga och beteendemässiga förändringar (Umann et 

al., 2014). Några fysiska konsekvenser som kan uppkomma utav stress är huvudvärk, 

muskelspänningar samt muskelsmärtor (Johnstone, 2013). Långvarig stress kan leda till ett 

nedsatt immunförsvar samt öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, 

matsmältningsproblem, övervikt, minnesproblem och depression (Trifiletti, Bernardo, Falvo 

& Capozza, 2014). Långvarig stress kan även utvecklas till utbrändhet (Mahon et al., 2017). 

 

 

Stress har flera negativa följder på sjuksköterskors arbetsprestation. Sjuksköterskors förmåga 

att koncentrera sig försämras av stress, vilket ökar risken till att flera medicinska misstag 

uppstår samt att sämre beslut fattas (Calisi, 2017). Misstag som orsakas av stress kan leda till 
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att riskabla situationer uppstår för både sjuksköterskor och patienter (Felicilda-Reynaldo, 

2016). Sjuksköterskans förmåga till att få en personlig kontakt med patienter försämras även 

vid stress (Calisi, 2017). Känslomässiga symptom som ångest, brist på motivation, 

aggression, irritation och nedstämdhet är olika psykiska symptom som kan uppstå på grund 

av stress (Johnstone, 2013). Stress försvårar även sjuksköterskors möjlighet till att visa 

empati och medlidande, vilket har en negativ inverkan på förhållandet med patienterna 

(Mahon et al., 2017). Det finns en urbild om att sjuksköterskor ska vara omsorgsfulla mot 

patienter och anhöriga trots en stressfull arbetsmiljö (Calisi, 2017). För att kunna ge 

patienterna en god omvårdnad så krävs det att sjuksköterskan är uppmärksam på patienten, 

vilket inte är möjligt för sjuksköterskan att ge sina patienter om de själva inte mår bra (Calisi, 

2017). De negativa följderna av stress poängterar hur viktigt det är för sjuksköterskor få tid 

till att ta hand om sig själv för att kunna ta hand om andra (Felicilda-Reynaldo, 2016). 

 

Stress kan orsakas av både individuella samt organisatoriska faktorer (Felicilda-Reynaldo, 

2016). Individuella faktorer innebär hur individen själv reagerar och hanterar problem. 

Organisatoriska faktorer handlar om alltifrån interaktioner med kollegor och patienter till 

arbetstider (Felicilda-Reynaldo, 2016). Stress hos sjuksköterskor kan komma från 

otillgängliga läkare, brist på stöd från administrationen, överlämningar vid avslutade 

arbetspass och svårt sjuka patienter (Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Caperchione & 

Gaskin, 2013). Ytterligare bidragande faktorer till stress är högt arbetstempot, oerfarenhet vid 

nya patientfall, arbete på högtider, nattskift samt press från arbetsledare, patienter och dess 

anhöriga (Akbar et. al., 2017). För att kunna förbättra och stärka individuella faktorer 

behöver sjuksköterskor mer tid åt hälsofrämjande aktiviteter som kan utövas på egen hand 

samt i samband med arbetet (Felicilda- Reynaldo, 2016). Trots att det är svårt att påverka de 

organisatoriska faktorerna som orsakar yrkesrelaterad stress, kan arbetsmiljön förbättras. 

Arbetsmiljön kan till exempel förbättras genom att ha ett professionellt förhållningssätt mot 

sina kollegor och patienter (Felicilda- Reynaldo, 2016). Tidigare förslag till att minska på 

stress har varit bland annat att förändra arbetsbelastningen, förändring av arbetstid, musik, 

massage, se till att sjuksköterskor får ta raster och organisationsutveckling (Happell et. al., 

2013). 

 

Coping 

Coping är ett begrepp som avser förmågan att kunna hantera problem som uppstår (Egidius, 

2008). Begreppet coping beskrivs som en process för att kunna hantera interna och externa 

krav som överskrider individens resurser (Andersson & Willebrand, 2003). Denna process 

innehåller två steg som är det primära och det sekundära steget. Primära steget handlar om 

problemidentifiering och det sekundära steget fokuserar på vad individen själv kan göra åt 

problemet (Andersson et al., 2003). Begreppet inbegriper från att aktivt hantera något till att 

vara passiv i sitt handlande (Egidius, 2008). Coping handlar om hur människor tänker i en 

viss situation för att kunna överkomma eventuella hinder. Begreppet beskrivs inom 

psykologin som relevant vid problematisering av stress (Egidius, 2008). Inom begreppet 

coping ingår copingstrategier. Copingstrategier är något som karaktäriseras samt formas 

individuellt, vilket innebär att alla personers copingstrategier skiljer sig från varandra 

(Umann et al., 2014). Dessa strategier är till för att hantera och anpassa sig till svåra 

situationer som kan leda till stress. Copingstrategier är situationsrelaterade samt påverkas 

beroende på vilka stressorer som uppstår (Umann et al., 2014). 
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Problemformulering 

Stress påverkar sjuksköterskors hälsa negativt både fysiskt och psykiskt. Brister i hantering 

av stress resulterar i en sämre kvalité på omvårdnaden, vilket även äventyrar säkerheten för 

sjuksköterskorna och patienterna. På grund av yrkesrelaterad stress säger många 

sjuksköterskor upp sin tjänst samt sjukskriver sig, vilket leder till stora kostnader för 

sjukvården. Då stress är näst intill oundvikligt inom sjuksköterskeyrket är det av stor vikt att 

lära sig utveckla coping för stress.  

Syfte  

Syftet var att belysa hur sjuksköterskor hanterar yrkesrelaterad stress. 

Metod 

Studiens design är en litteraturstudie som innebär att undersöka och samla kunskap inom ett 

visst ämne (Forsberg, Wengström, 2013).  

 

Datainsamling 
Till en början inleddes en osystematisk sökning relaterat till studiens syfte för att få en 

övergripande inblick i ämnet utifrån forskning. Sökorden som användes var i fritextorden: 

nurses (sjuksköterskor), coping (hantering) och occupational stress (yrkesrelaterad stress). 

Sökorden valdes utifrån studiens syfte. Sökningarna skedde i databaserna Cinahl och 

PubMed. Databaserna valdes då dem innehåller forskning som är omvårdnads relaterad 

(Forsberg, Wengström 2013). Sökningarna gav 200 artiklar i Cinahl respektive 147 artiklar i 

PubMed.  

Därefter genomfördes systematiska sökningar i databaserna Cinahl och PubMed. 

Inklusionskriterier för studien var ett publiceringsintervall på fem år (2013-2018) för att få 

fram så aktuell forskning som möjligt. Artiklarna som valdes skulle vara publicerade på 

engelska. Artiklarnas abstract skulle även finnas tillgängligt för att kunna få en uppfattning 

om artikelns innehåll. Ett annat krav på inklusionskriterier var att använda peer- reviewed 

artiklar för att artiklarna skulle vara kritiskt granskade. Eftersom peer-reviewed inte gick att 

inkludera i databasen PubMed granskades dessa artiklar igenom för att säkerhetsställa att dem 

var peer-rewied. Studiens exklusionskriterier var att inte ta med artiklar vars innehåll 

handlade om sjuksköterskor i chefsposition, på grund av skilda arbetsuppgifter och 

yrkesroller.  

Tidigare använda sökord byttes ut till de valda databasernas ämnesordlistor. Occupational 

stress blev till stress, occupational, resterande sökorden coping och nurses fanns tillgängliga 

som ämnesord i Cinahl. Coping blev till Adaptation, psychological , medan de resterande 

sökorden occupational stress och nurses fanns tillgängliga som ämnesord i PubMed. 

Sökningen med ämnesord i Cinahl gav 22 artiklar respektive 31 artiklar i Pubmed. 

Ämnesordet Adaptation, psychological ledde till ett begränsat och specifikt resultat, vilket 

gav för få antal relevanta artiklar. Därefter gjordes en ny sökning med coping som fritextord 

med trunkering istället för att använda tillgängliga ämnesordet för coping. Trunkering 



 

8 

användes för att få fram eventuella böjningsformer av ordet samt för att utvidga sökningen. 

Samma ändring genomfördes i Cinahl. Resterande sökord valdes att ha kvar som ämnesord, 

dessa sökord valdes för sökning i både Cinahl och Pubmed för att få fram likartade resultat i 

sökningarna. Sökning i kombination av ämnesord samt fritextord resulterade i artiklar som 

var relevanta till studiens syfte (Tabell 2, Bilaga A). Alla utförda sökningar kombinerades 

sökorden med booleska operatorn ‘’AND’’ för att avgränsa sökningarna. Operatorn ‘’AND’’ 

används ofta för att få fram ett mer specificerat resultat (Forsberg, Wengström 2013).  

Cinahl 

Databasen Cinahl finns det artiklar som täcker omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik 

(Forsberg, Wengström 2013). Sökningen i Cinahl utfördes genom att använda ämnesord 

Stress, occupational samt Nurses. Coping valdes att användas som fritextord med trunkering.  

 

Sökorden i kombination med inklusionskriterierna och booleska operatorn “AND” gav 26 

artiklar. Av 26 artiklar lästes 19 abstract varav 4 artiklar valdes ut av dessa. Dessa 4 artiklar 

granskades och 1 artikel valdes ut till studien. De artiklar som valdes att exkluderas svarade 

inte mot studiens syfte (Tabell 3, Bilaga B). 

PubMed 

Databasen PubMed är en bred databas som innehåller artiklar rörande omvårdnad, odontologi 

samt medicin (Forsberg, Wengström 2013). Sökningen i Pubmed utfördes genom att använda 

ämnesord Occupational, stress och Nurses. Coping valdes att användas som fritextord med 

trunkering.  

 

Sökorden i kombination med inklusionskriterierna och booleska operatorn “AND” gav 21 

antal artiklar. Av dessa 21 artiklar, var en av dessa artiklar var en dubblett i från Cinahl. 

Sammanlagt lästes 14 abstract varav 11 artiklar valdes ut. De 11 artiklarna granskades och 

samtliga 11 artiklar valdes ut till studien (Tabell 3, Bilaga B).  

 

Databearbetning 

De artiklar som svarade mot studiens syfte, vilket var hur sjuksköterskor hanterar 

yrkesrelaterad stress, valdes ut gemensamt. Därefter lästes artiklarna igenom grundligt 

individuellt för att få en djupare insyn i artiklarna och en artikelöversikt utfördes (Tabell 4, 

Bilaga C). Artiklarna granskades utifrån Carlssons och Eimans bedömningsmallar för 

kvalitativa- respektive kvantitativa artiklar. Tre kvalitativa artiklar valdes ut och nio 

kvantitativa artiklar (Tabell 4, Bilaga C). Sedan används en induktiv innehållsanalys enligt 

Forsberg och Wengström (2015) för att utföra en bearbetning av artiklarna. Denna 

analysmetod valdes för att kunna koda och kategorisera resultatet från artiklarna. Efter att ha 

granskat artiklarna sammanställdes alla artiklars resultat som svarade till studiens syfte. För 

att få fram kategorier till studien delades resultatet in i likheter för att kunna skilja resultaten 

åt. Likheterna i resultatet från artiklarna kodades till meningsenheter. Meningsenheter 

skapade sedan kategorier som blev samlingsord utifrån resultatets likheter. Kategorierna 

utgjorde benämningar av strategier för sjuksköterskor vid hantering av stress. Kategorierna 
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som uppkom var; genom optimism, genom självkontroll, genom avslappning samt genom 

stöd (Tabell 1). 

Tabell 1. Inledning av meningsenheter och kategorier. 

Meningsenheter Kategorier 

Positivitet. 

Potential till att uppnå mål. 

Utmaningar ses som möjligheter. 

Humor. 

Problemlösare. 

Självsäkerhet.  

Självförmåga. 

Självförtroende.  

Självkänsla. 

Hopp. 

Motivation. 

Genom optimism 

Planera. 

Följa upp. 

Ta beslut. 

Delegera. 

Koncentration. 

Övervaka. 

Hantera känslor.  

Självdistans.  

Förnekelse. 

Distrahera. 

Tystnad. 

Genom självkontroll 

Musik.  

Ledighet. 

Avslappningsmetoder. 

Intressen. 

Resa. 

Religiösa aktiviteter.  

Genom avslappning 

Stöd. 

Be om hjälp/råd. 

Samtal. 

Meningsfullhet. 

Genom stöd 
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska regler och principer finns till för att styra hur forskningen ska gå till samt 

för att skydda och respektera människor som deltar i forskningsstudier. Inom svensk 

lagstiftning ingår lagen om etikprövning kring forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Lagen innehåller bestämmelser för människor och samtycke när det kommer till 

etikprövning. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är till för att skydda människors integritet 

samt hantering av personuppgifter. Alla artiklarna belyser hur deltagarna har blivit 

informerade om studiens syfte samt deltagit frivilligt. Ingen av artiklarna ger ut personlig data 

om deltagarna. Artiklarna följer därmed lagen om etikprövning kring forskning samt 

personuppgiftslagen som visar på rätt behandling av personuppgifter och samtycke.  

Belmontrapporten (1978) innehåller tre etiska principer när det kommer till forskning på 

människor, vilka är skyldighet att göra gott, rättvis behandling och respekt för individen. 

Nyttan med studien var att belysa hur sjuksköterskor kan hantera stress. Då stress är ett stort 

problem i sjukvården idag som påverkar sjuksköterskor, patienterna samt samhället negativt 

är det av stor vikt att finna strategier för hur stress kan hanteras. Åtta artiklar av studiens tolv 

valda artiklarna var etiskt godkända. En nackdel med studien är de fyra artiklarna som inte 

skriver något om att dem fått ett etiskt godkännande. Detta kan innebära en risk att 

människors rättigheter kan ha blivit kränkta. 

Resultat 

Sjuksköterskor hanterar yrkesrelaterad stress genom optimism, genom självkontroll, genom 

avslappning och genom stöd.  

 

Genom optimism  

Optimism visade sig ha en hög positiv påverkan på hur sjuksköterskor hanterar stress (Chang 

& Chan, 2015). Genom att vara optimistisk hade individen en positiv attityd som hjälpte 

sjuksköterskor att hantera svåra situationer (Chang et al., 2015; Zhou & Gong, 2015). Positiv 

attityd fick sjuksköterskor att se möjligheten till att uppnå mål (Chang et al., 2015; Li, Guan, 

Chang & Zhang, 2014). Positiva tankar samt att försöka se humorn i svåra situationer 

minskade stressen (Akbar, Elahi, Mohammadi & Khoshknab, 2015; Karkar, Lim Dammang 

& Mandin Bouhaha, 2015). När utmaningar uppstod hade optimister lättare för att hantera 

dessa då de såg utmaningar som möjligheter till att utvecklas (Li et al., 2014; Haybatollahi & 

Gyekye, 2014). Genom att utveckla detta tänk hade sjuksköterskor lättare för att agera 

produktivt (Chang et al., 2015) och vara problemlösningsorienterad (Li et al., 2014; 

Haybatollahi et al., 2014; Karkar et al., 2015; Ilic, Arandjelovic, Jovanovic & Nesic, 2017). 

Att agera med självsäkerhet främjade sjuksköterskors hantering av yrkesrelaterad stress. Ett 

högt självförtroende stärkte sjuksköterskors självkänsla samt självförmåga till att själv kunna 

agera och möta dessa svårt hanterbara situationer (Haybatollahi et al., 2014, Schmidt & 

Distel, 2013; Li et al., 2014). De sjuksköterskor som var troende beskrev att deras tro gav 

dem hopp till att kunna hantera svåra situationer (Li et al., 2014). Det gav även motivation till 

att inte ge upp yrkesmässiga mål trots motgångar (Li et al., 2014). Problemen uttrycktes även 

för sjuksköterskorna att bli mindre (Mehdi Salaree, Zareiyan, Ebadi & Salaree, 2014). 
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Genom självkontroll 

Självkontrollen stärktes när sjuksköterskor hade ett emotionellt och kognitivt fokus på sin 

kontrollförmåga istället för på de stressfulla externa förhållandena (Akbar et al., 2015; Ding, 

Yang, Yang, Zhang, Qiu,  He,... Sui, 2015). Självkontrollen gav sjuksköterskor en förmåga 

till att anpassa sig till yrkesrelaterade stressfaktorer (Haybatollahi et al., 2014). 

Sjuksköterskors fokus på framtiden främjade även att uppnå kontroll över stressfulla 

situationer (Akbar et al., 2015) som gjorde det lättare att hantera motgångar (Chang et al., 

2015). Sjuksköterskorna uttryckte även att självkontrollen stärktes vid arbete under tystnad 

(Akbar et al., 2015).  

 

För att säkerställa kontrollen visade det sig att sjuksköterskor använde ett flertal strategier 

(Akbar et al., 2015). Några av strategierna som sjuksköterskor använde var att informera sina 

medarbetare, involverade patienten, anpassade sin tidshantering, tog direkta beslut, utförde 

direkta handlingar, delegerade uppgifter, stannade kvar på arbetet om det var nödvändigt, 

hade ett positivt tänkande, självinlärning samt övervakning. Övervakning innebar bland annat 

att utföra nödvändiga kontroller, följer upp, koncentration, noggrannhet samt förebygga 

risker (Akbar et al., 2015; Chang et al., 2015). Vikten av att sjuksköterskorna fritt kunde (Ilic 

et al., 2017) skapa målsättningar, organisera samt planera var moment som också stärkte 

sjuksköterskornas kontroll och hantering (Schmidt et al., 2013).  

 

Sjuksköterskornas emotionella stabilitet hjälpte till att kunna hantera och kontrollera känslor 

som uppstod vid stressfulla situationer. (Akbar et al., 2015). Några av känslorna som uppstod 

kunde vara ånger, besvikelse, ilska och sorg (Zhou et al., 2015). Sjuksköterskor hanterade 

sina känslor bland annat genom att visa acceptans (Akbar et al., 2015) samt släppa på 

uppspända känslor (Karkar et al., 2015; Ding et al., 2015) som att till exempel genom gråt 

(Akbar et al., 2015). Förmåga att snabbt kunna återhämta sig efter stressfulla motgångar 

stärktes av sjuksköterskornas tolerans och uthållighet (Li et al., 2014).  

 

Undvikande hjälpte sjuksköterskorna att uppnå lugn och kontroll vid stressfulla situationer 

(Hersch, Cook, Deitz, Kaplan, Hughes, Friesen & Vezina, 2016). Sjuksköterskor använde 

undvikande som en strategi genom att inte utföra vissa handlingar, förneka andras begäran 

(Akbar et al., 2015), distrahera sig själv, ha självdistans (Karkar et al., 2015) samt att inte ge 

uppmärksamhet åt negativa tankar och känslor (Akbar et al., 2015). Det visade sig vara 

viktigt för sjuksköterskorna att lägga vissa saker åt sidan för att kunna få ett högre perspektiv 

samt kontroll över situationen (Hersch et al., 2016). Sjuksköterskorna förminskade även vissa 

problem för att dämpa sin oro (Hersch et al., 2016). 

 

 

Genom avslappning 

En av de avslappningsmetoder som underlättade sjuksköterskors stresshantering var att lyssna 

på musik (Akbar et al., 2015). Musiken kunde ta bort tankarna som fanns kring stress och 

bidrog till att sjuksköterska uttryckte sig att vara lugn (Akbar et al., 2015). Andra 
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avslappningsmetoder som framkom var att ägna tid åt sina intressen som bland annat var att 

sporta (Akbar et al., 2015) eller resa (Zhou et al., 2015). Att ha roligt på sin fritid (Mehdi 

Salaree et al., 2014), skapa tid för vila samt återhämtning under ledigheten från arbetet 

reducerade stressen och skapade lugn (Zhou et al., 2015). De sjuksköterskor som var troende 

besökte ofta heliga och religiösa platser på deras fritid (Mehdi Salaree et al., 2014). Dessa 

platser bidrog till att sjuksköterskorna uttryckte sig att vara lugna (Mehdi Salaree et al., 

2014). Andra religiösa aktiviteter som främjade de religiösa sjuksköterskornas hantering av 

yrkesrelaterad stress var att be böner (Bakibinga et al., 2013; Zhou et al., 2015) och läsning 

av helig skrift (Akbar et al., 2015; Bakibinga et al., 2013). Genom tron uttryckte 

sjuksköterskor att yrket gav meningsfullhet,vilket minskade på deras stress och främjade 

deras stresshantering (Mehdi Salaree et al., 2014).  

 

 

Genom stöd 

Vid stressfulla situationer så underlättade det för sjuksköterskor att känna ett stöd ifrån sina 

arbetskollegor och anhöriga (Akbar et al., 2015; Zhou et al., 2015; Ilic et al., 2017). 

Arbetskollegorna kunde hjälpa till med att avlasta sjuksköterskor från vissa arbetsuppgifter 

som orsakade stress (Akbar et al., 2015). Att få stöd ifrån sina kollegor gjorde att 

tillförlitligheten till sina kollegor ökade samt att stödet uttrycktes vara starkare (Akbar et al., 

2015). Sjuksköterskorna vände sig även till sina anhöriga för att be om råd samt känna stöd 

(Zhou et al., 2015). Den starka tillit som sjuksköterskor hade till sina anhöriga var positivt då 

det de beskrev att det var lättare att prata om känslor och problem som de anhöriga kunde 

relatera till (Akbar et al., 2015; Zhou et al., 2015). Sjuksköterskor som var troende visade sig 

känna ett gott stöd från Gud (Akbar et al., 2015). Genom detta uttryckte sjuksköterskorna ett 

emotionellt stöd som medförde att känslomässiga spänningar upphörde eller lättades (Akbar 

et al., 2015). Det uttrycktes som en tröst för sjuksköterskor att ha sin tro att vända sig till, 

vilket även bidrog till att sjuksköterskor utvecklade tolerans och kunde finna acceptans i 

svåra situationer (Bakibinga, Forbech Vinje & Mittelmark, 2013; Mehdi et al., 2014). Även 

förmågan till att känna meningsfullhet i att hjälpa sina medmänniskor beskrevs vara ett 

tjänande till Gud (Mehdi Salaree et al., 2014). Sjuksköterskorna uttalade sig även känna en 

andlig belöning genom sitt yrke (Mehdi Salaree et al., 2014).  

 

Diskussion      

Metoddiskussion 

 

De fyra indikatorerna på vetenskaplig kvalité är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 

och överförbarhet. Wallengren & Henricsson (2015) beskriver följande vad dessa fyra 

indikationer innebär.   

 

För att studien ska vara trovärdig krävs det att kunskapen, information och resultatet i studien 

ska påvisas vara rimligt och giltigt (Wallengren & Henricsson 2015). Artiklarna som valdes 

till studien var kritiskt granskade artiklar, vilket innebär att andra oberoende forskare har 

kritiskt granskat artiklarna. Bekräftelsebarheten och trovärdigheten ökade på grund av den 
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kritiska granskningen som hade genomförts av resultatartiklarna (Wallengren & Henricsson 

2015).  

 

För att stärka en studie så beskriver Wallengren & Henricsson (2015) att det vetenskapliga 

värdet i en studie ökar om författarna till studien redogör för etiska överväganden eller om 

studien har blivit godkända av en etisk kommitté. Fyra artiklar av de tolv som valdes ut till 

studien skriver inte något om att de blivit etiskt godkända av en etisk kommitté i deras 

studier. Wallengren & Henricsson (2015) beskriver att det kan påverka studiens 

vetenskapliga värde. Eftersom dessa fyra artiklar inte nämner något om etiska- överväganden 

eller godkännande så kan deltagarna i dessa studier blivit felaktigt bemötta, genom att 

författarna inte har tagit hänsyn till deltagarnas integritet och självbestämmande. Dock så 

beskriver alla artiklar, inklusive dessa fyra icke etiskt godkända att deras deltagare har blivit 

informerade om studiens syfte samt att det har varit frivilligt att delta och att deltagarna har 

fått avbryta sin medverkan. Det kan stärka pålitligheten i denna studien trots de tveksamheter 

som råder kring de fyra icke etiskt- övervägda eller godkända artiklarna.  

 

I flertalet studier förekommer det att författarna till studien har beskrivit sin egen 

förförståelse om ämnet. Den egna förförståelsen kan påverka datainsamlingen och 

dataanalysen (Wallengren & Henricsson 2015). Författarnas tidigare erfarenheter inom 

vårdyrket som sjuksköterskestudenter betraktas som förförståelsen och har i denna studien 

hanterats med medvetenhet för att få ett objektivt förhållningssätt till resultatet. Denna 

hantering av den egna förförståelsen har medfört en ökad pålitlighet i studien. 

  

Överförbarhet innebär bland annat att resultatet ska kunna gå att överföra till andra grupper 

eller situationer (Wallengren & Henricsson 2015). De valda resultatartiklarna var skrivna i 

länder som sträcker sig över nästan hela världen. Artiklarna var utförda i länderna; Finland, 

Iran, Kina, Saudiarabien, Serbien, Taiwan, Tyskland, Uganda och USA. Artiklarnas resultat 

visade på att det finns likheter i sjuksköterskors stresshantering. Detta tyder på att studiens 

likheter ifrån resultatet kan överföras till svenska sjuksköterskor och deras stresshantering 

samt till andra länder runt om i världen. 

 

Inför artikelsökningen valdes två olika databaser; Cinahl och Pubmed. Databaserna innehåller 

artiklar som täcker omvårdnad (Forsberg & Wengström 2013), vilket var relevanta databaser 

till studiens syfte. Sökorden var lika i båda databaserna, vilket ökar trovärdigheten då 

systematiska sökningar gjorts. För att resultatet skulle svara till studiens syfte användes 

sökord utifrån syftet. Nackdelen med att samma sökord användes i respektive databas kan ha 

varit att väsentliga artiklar inte kommit med i studien. Det innebär att resultat kunde blivit 

annorlunda eftersom relevant information kan ha uteslutits. Fritextord kombinerades med 

ämnesord för att avgränsa sökningen. Genom att använda sig av ämnesord blev utbudet av 

artiklar mindre. Dock så framkom fler relevanta artiklar med hjälp av denna sortering. 

Trunkering användes till sökordet coping för att utöka sökresultatet, vilket stärker 

trovärdigheten. Genom att använda sig av trunkering (*) innefattas flera böjningsformer av 

ordet. Booleska sökoperatorn ‘’AND’’ användes för att kombinera sökord, vilket gav ett mer 

specificerat resultat som svarade mot syftet. 
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En av inklusionskriterierna för artiklarna som valdes var att artiklarna inte skulle var äldre än 

fem år. Resultatet stärktes då artiklarnas resultat kunde överföras till nutida sjuksköterskor, 

vilket även ökade studiens trovärdighet samt bekräftelsebarhet. Datainsamlingen är beskriven 

stegvis vilket ökar studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricsson 2015). Till studien 

var inklusionskriterierna att inkludera sjuksköterskor inom alla arbetsområden för att öka 

överförbarheten i studien till verkligheten.  

 

Vid bearbetning av data användes metoden innehållsanalys, vilket baserade på att dela upp 

resultatet i koder och kategorier (Forsberg & Wengström, 2015). För att få fram resultat i från 

artiklarna utfördes en utförlig granskning och bearbetning som stärker studiens tillförlitlighet. 

Alla artiklars resultat sammanställdes och delades upp i likheter. Dessa likheter delades in i 

meningsenheter som skapade kategorier. Kategorierna resulterades i att vara de mest använda 

hanteringen för sjuksköterskorna att hantera yrkesrelaterad stress.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på att det finns flera faktorer som är viktiga för sjuksköterskor vid hantering 

av yrkesrelaterad stress. Sjuksköterskor tog hjälp av både individuella aspekter samt 

utomstående faktorer för att hantera sin stress. Resultatet i studien belyste att individuella 

aspekter som optimism och självkontroll hade en avgörande betydelse för sjuksköterskors 

stresshantering. Dessa faktorer speglar hur sjuksköterskors egen attityd och karaktärsdrag kan 

påverka stresshanteringen. 

  

Optimism är en grundläggande egenskap som är viktig att utveckla hos sjuksköterskor när det 

kommer till stresshantering. Utmanande stressfulla situationer kan med hjälp av optimism 

upplevas som hanterbara för sjuksköterskor. Resultatet i denna studie visade på att optimism 

stärkte sjuksköterskors stresshantering bland annat på grund av att optimism ger en positiv 

attityd samt ser möjligheter till att uppnå mål. (Chang et al., 2015; Li, Guan, Chang & Zhang, 

2014). En annan studie med motsatt resultat visade på att avhumanisering av patienter hjälpte 

sjuksköterskor som var emotionellt engagerade i patienterna att hantera stress (Trifiletti et al., 

2014). Sjuksköterskor som var emotionellt engagerade var djupt involverade i sina patienters 

hälsa och välmående. Sjuksköterskorna beskrev en minskad stress när de kunde 

avhumanisera patienterna till en viss grad under en viss tid. Avhumanisering av patienter 

visade sig på lång sikt ha negativa effekter på patientrelationen, då patienterna bemötte dessa 

sjuksköterskor med en negativ inställning (Trifiletti et al., 2014).  

  

Vidare visade denna studie att optimism har en stark påverkan på sjuksköterskor då 

optimistiska sjuksköterskor såg utmaningar som möjligheter till att växa istället för 

motgångar (Haybatollahi et al., 2014; Li et al., 2014). Detta synsätt hjälpte optimistiska 

sjuksköterskor att se svåra situationer i från den ljusa sidan (Chang et al., 2015; Zhou & 

Gong, 2015). En annan studie indikerar att optimism gav en positiv effekt på sjuksköterskors 

stresshantering, vilket belyser vikten av att vara optimistisk vid hantering av yrkesrelaterad 

stress (Akbar et al., 2017). Peterson (2000) angav i en tidigare studie att optimism kunde 
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skydda individer från hälsorisker som uppkommer av stress. Petersons (2000) beskrev även 

att individer som tänkte pessimistiskt ökade en individs stressnivå. Således kan pessimism 

öka sjuksköterskors stressnivåer och därför är det viktigt att sjuksköterskor försöker tänka 

optimistiskt. Genom att tänka optimistiskt underlättas svåra situationer som därmed kan 

upplevas som mindre stressfulla. Det främjar sjuksköterskor att kunna utveckla ett 

problemlösande tankesätt och att se det positiva i svåra situationer. Vidare forskning behövs 

som utforskas hur optimism kan främjas hos sjuksköterskor och hur pessimism och optimism 

kan påverka individens prestationsförmåga. 

 

Genom självkontroll lyckas sjuksköterskor hantera yrkesrelaterad stress. Resultatet i denna 

studie belyste vikten av att ha självkontroll i sjuksköterskors stresshantering (Akbar et al., 

2015; Ding et al., 2015). Sjuksköterskor fick självkontroll över stressfulla situationer genom 

att bland annat ta direkta beslut och utföra direkta handlingar (Akbar et al., 2015). 

En annan studie bekräftade att självkontroll stärkte sjuksköterskornas stresshantering (Akbar 

et al., 2017). Vidare beskrev en annan studie att stress var associerat med att ha låg 

självkontroll (Hamilton, Sinha., & Potenza, 2014). Följaktligen om sjuksköterskor försöker 

arbeta med att förbättra sin självkontroll kan den yrkesrelaterad stress minska. En ökad 

självkontroll kan bidra till att självkontroll kan hjälpa sjuksköterskor att bekämpa stressfulla 

situationer innan de leder till en skadlig påverkan, vilket Taylor et al. (1992) bekräftar i en 

tidigare studie. 

 

Självkontroll är en viktig faktor när det kommer till sjuksköterskors hantering av stress. En 

tidigare studie visade att stress påverkade sjuksköterskors koncentration och beslutsamhet. 

Vid bristande koncentration hade sjuksköterskor lättare för att begå misstag samt att de höga 

kravens följder kunde orsaka att frånvaron i från arbetet ökade (Calisi, 2017). Sammantaget 

kan genom stärkandet av självkontrollen hos sjuksköterskor vara en bidragande faktor till att 

mindre misstag begås i sjukvården, vilket i sin tur resulterar en större säkerhet i vården för 

både sjuksköterskor och patienter. Mer forskning om hur sjuksköterskor uppnår självkontroll 

behöver genomföras för att främja stresshanteringen.   

  

Brist på avkoppling från arbete ser ut att ge ökad stress hos sjuksköterskor. Resultatet visade 

på att avslappning som att lyssna på musik och sporta hjälpte sjuksköterskorna att uppnå lugn 

vilket bidrog till stresshanteringen (Akbar et al., 2015). Emellertid, så visade även resultatet 

att sjuksköterskor behövde jobba över sin ordinarie tid, om det var nödvändigt, för att uppnå 

självkontroll i en stressfull miljö (Akbar et al., 2015). På grund av att sjuksköterskor har ett 

stort ansvar över många människors hälsa (Hersch et al., 2016) kan det innebära att 

sjuksköterskor känner sig tvungen till att stanna kvar på arbetet. En diskussion kan föras om 

det är rätt att sjuksköterskor ska behöva stanna kvar på arbetet för att hinna fullfölja uppgifter 

som inte har utförts under dagen på grund av tidsbrist och stress. 

Stress kan vara orsaken till att allvarliga situationer uppstår som är riskabla för både 

sjuksköterskor och patienter, vilket resulterar i en osäker miljö och sämre kvalité på 

omvårdnaden till patienterna (Felicilda-Reynaldo, 2016). När sjuksköterskor inte klarar av att 

hantera den stressfulla miljön kan det leda till utmattningsdepression (Henderson, 2015). Den 

osäkra miljön och den negativa påverkan på sjuksköterskors hälsa motstrider 
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arbetsmiljölagens mål som är att förhindra ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen (SFS 

1994:579). Arbetsmiljölagens mål är även att en god arbetsmiljö ska eftersträvas (SFS 

1994:579), vilket är svårt att uppnå på grund av vårdens bristande resurser. De svåra 

arbetsförhållandena inom vården(Akbar et. al., 2017) kan göra det svårt för sjuksköterskor att 

uppnå stresshanteringsstrategier som till exempel optimism samt självkontroll. I dagsläget 

uppnår inte hälso- och sjukvården de krav på en arbetsmiljö som arbetsmiljölagen 

eftersträvar. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvården hittar åtgärder till förändringar för 

lösa detta stora samhällsproblem. Arbetsgivaren samt arbetstagaren bör även samverka för att 

förhindra att detta problem fortgår eftersom en arbetsplats har skyldighet till att förhindra 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Detta samhällsproblem är något som berör alla 

eftersom alla människor är i behov av vård i livet. 

  

Samhället påverkas även ekonomiskt på grund av att sjuksköterskor avslutar sina karriärer 

redan efter några år inom yrket på grund av yrkesrelaterad stress (Calisi, 2017). Även 

sjukskrivningar på grund utav en långvarig stress som har lett till utbrändhet är dyrt för 

samhället (Hersch et al., 2016). Således tyder det på attanvändning av 

stresshanteringsstrategier, som optimism och självkontroll, ökar sjuksköterskors välmående. 

Ett högre välmående hos sjuksköterskor kan resultera i färre sjukskrivningar och 

uppsägningar. Sjuksköterskors prestation stärks i arbetet, vilket främjar säkerheten för både 

sjuksköterskorna och patienterna i omvårdnaden. En säkrare och bättre omvårdnad för 

patienterna som kan leda till ökat tillfrisknandet hos patienterna och att vårdtiderna minskar. 

Samhället får en bättre folkhälsa och högre standard på omvårdnaden, samt en effektiv 

användning av samhällets ekonomiska resurser. 
 

Konklusion 

Hur sjuksköterskor hanterar yrkesrelaterad stress skiljer sig från person till person. 

Hanteringen av stress speglas av hur sjuksköterskors egen attityd samt karaktärsdrag reagerar 

vid stress. De individuella faktorerna som optimism och självkontroll spelar stor roll för hur 

stresshanteringen kommer utforma sig. Avslappning och genom att få stöd var även faktorer 

som påverkade sjuksköterskors stresshantering. Genom att använda sig av strategier för att 

hantera stress ökar välmående hos sjuksköterskor. Det har en positiv inverkan på 

sjuksköterskors arbetsprestation, vilket leder till en bättre samt säkrare vård. Det leder även 

till att antalet sjukskrivningarna samt antalet uppsägningar minskas som i sin tur gynnar 

samhällets ekonomi. Sjuksköterskors välmående och patienters omvårdnad kan stärkas vid 

ytterligare forskning inom stresshanteringsstrategier.  

 

Implikation 

Resultatet i studien visar på att det finns olika strategier som sjuksköterskor kan tillämpa vid 

yrkesrelaterad stress. För att förbättra den stressfulla arbetsmiljön som sjuksköterskor 

befinner sig i är det viktigt att belysa vikten av vad som krävs för att arbetsplatsen kan 

minska stress samt främja resurser för stresshantering. Aktuella rapporter visar på att hälso- 

och sjukvården inte uppfyller de krav som arbetsmiljölagen eftersträvar för en hälsosam 

arbetsmiljö. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvården finner åtgärder för att lösa detta 
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samhällsproblem. Ytterligare forskning med fokus på hur man minimerar samt hanterar stress 

kan förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö. Kunskap om och tillämpning av stresshantering i 

sjuksköterskeutbildningen kan bidra till att nyutexaminerade sjuksköterskor blir mer 

förberedda i att hanterar stressfulla situationer i yrket.  
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Yrkesrelaterad stress 
Stress, occupational 

(ämnesord) 

Occupational, stress 

(ämnesord) 
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 Tabell 3: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

9/3-2018 Cinahl 

Sökord:’’Nurses (Ämnesord)” 

AND “Stress, Occupational 

(Ämnesord)” AND “Coping* 

(Fritext)” 

Limits: 2013-2018, Abstract,  

English, Peer- reviewed 26 19 4 1 

9/3-2018 PubMed 

Sökord: ’’Nurses (Ämnesord)” 

AND “Occupational, stress 

(Ämnesord)” AND “Coping* 

(Fritext)” 

Limits: 2013-2018, Abstract, 

English 21(1*) 14 11 11 
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Tabell 4: Artikelöversikt  

Artikel 1 

Referens Akbar, E, R., Elahi, N., Mohammadi, E., Khoshknab, F, M. (2015) What Strategies Do the Nurses Apply to 

Cope With Job Stress?: A Qualitative Study. Global Journal of Health Science,8(6):55-

64.doi:10.5539/gjhs.v8n6p55.    

Land  

Databas 

Iran. 

Pubmed. 

Syfte Syftet med studien var att utforska sjuksköterskors erfarenheter för att identifiera strategier som 

används för att hantera jobbstress. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 

Urval 18 deltagare. 

Datainsamling Ostrukturerade intervjuer användes. De intervjuade sjuksköterskor med olika arbetserfarenheter, 

bakgrund, kön samt utbildning för att få ett så varierat urval som möjligt.  Intervjuerna utfördes i 

en lugn miljö samt varade mellan 45 till 60 minuter. Datainsamlingen pågick under tidsperioden 

Februari 2013 till Maj 2015. Intervjuerna spelades in. Efter att intervjuerna hade ägt rum så skrevs 

den insamlade datan ner och analyserades, ord för ord. 

Dataanalys För att analysera datainsamlingen användes ‘’Framework’’, en kvalitativ data analys metod. 

‘’Framework’’ är en analytisk process som innefattar fem olika steg för att bearbeta informationen. 

De olika stegen handlar bland annat om att bekantgöra, kartlägga samt tolka informationen.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats “seeking help”.Att be om hjälp och ta emot stöd från medarbetare samt familj är strategier som 

sjuksköterskor använder sig i stressfulla situationer. Sjuksköterskor föredrar att ha använda 

pålitliga och effektiva sociala kapaciteter runt sig. Det kan handla om att få information eller stöd i 

dagliga utmaningar. “preventive monitoring of situation”.Sjuksköterskor utför övervakning genom 

att följa upp, övervaka, kontroller, koncentration, noggrannhet samt säkerhet för att förebygga 

stressfulla situationer. Genom att fokusera på framtiden hjälper detta att ha kontroll på de 

nuvarande stressfulla förhållanden.  

“self controlling”.Sjuksköterskorna använde strategin där de emotionellt och kognitivt fokusera på 

sin självkontroll istället för stressfulla externa förhållanden. Självkontroll främjade 

sjuksköterskorna anpassningsförmåga till svåra situationer. Metoder som hjälpte sjuksköterskorna 

att använda självkontroll strategin var positiv tänkande, tystnaden, tolerans, acceptans, gråt, 

självlärning, sport samt intressen. 

“avoidance and escape”.Sjuksköterskor använder sig av denna undvikande och fly strategin för att 

ta bort stress och uppnå lugn. Undvika och fly strategin innebär bland annat att undvika att utföra 

en handling, förneka andras begäran, inte ge någon uppmärksamhet till negativa känslor och 

tankar. 

“spiritual coping”. Andliga handlingar som bön och läsning från Koranen minskade 

sjuksköterskornas upplevelse av stress. De religiösa handlingarna hjälpte sjuksköterskorna att söka 

hjälp från Gud och därigenom få emotionell stöd från ovanstående krafter (Gud).  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 2 

Referens Bakibinga, P., Forbech Vinje, H., & Mittelmark, M. (2013). The Role of Religion in Work Lives and Coping 

Strategies of Ugandan Nurses. Springer Science + Business Media New York. 53:1342-1352. 

doi:10.1007/s10943-013-9728-8. 

Land  

Databas 

Uganda. 

PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka religionens påverkan på stress samt dess hanteringsstrategier 

för sjuksköterskor i Uganda.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ. 

Fenomenologi /Hermeneutik.  

Urval 15 sjuksköterskor. 

Datainsamling Datainsamlingen byggdes utifrån en fenomenologisk samt en hermeneutik metod för att kunna 

beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter. Sjuksköterskorna som valdes att intervjuas  hade 

de inklusionskriterier som studien krävde. De valdes ut genom snöbollseffekten. Sjuksköterskor 

från både offentliga, privat ideella samt privata vinst- sektorn valdes ut till studien.  

Dataanalys Den insamlade datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalysmetod. Intervjuerna 

spelades även in och avlyssnades efter varje valt samtalsämne som studien hade valt att fördjupa 

sig i.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultat visar på att deltagarnas tro hjälpte dem att förbättra deras hanteringsstrategier vid stress. Tron hjälpte 

dem att uppnå acceptans samt att känna mening i livet. Att delta i religiösa aktiviteter som individuella samt 

grupp böner främjade sjuksköterskornas stresshantering.     

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 3 

Referens Chang, Y., & Chan, H-J. (2015). Optimism and proactive coping in relation to burnout among nurses. 

Journal of Nursing Management,23, 401-408.doi:10.1111/jonm.12148. 

Land  

Databas 

Taiwan. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka de tre symptomen på utbrändhet hos sjuksköterskor och hitta produktiva 

hanterings möjligheter kopplat till optimism.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie.  

Urval 314 sjuksköterskor. 

Datainsamling 314 sköterskor fick svara på en enkätundersökning. Undersökningarna skedde på allmänna 

sjukhus i Taiwan. 

Dataanalys De använde ett statistiskt startpaket från ‘’Social Science 17.00 for Windows with the AMOS 

program, alla aktuella variable undersöktes för noggrannhet för datainsamling, saknade värden och 

normala fördelningar.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Höga nivåer av optimism samt “proactive coping behaviours” minskade risken till utbrändhet, 

speciellt optimism.  

 

Optimism innebär att individen har en positiv syn på framtiden och att uppnå mål. Optimister har 

lättare för att agera produktivt till stressfulla situationer vilket leder till högre prestationer samt 

tillfredsställelse. Sjuksköterskor med hög nivå av optimism använde sig av “proactive coping”. 

 

“Proactive coping” innebär att målsättningar för individens som motivation för att kunna klara av 

motgångar. Risker för stress och utbrändhet uppmärksammas tidigt av individerna och hanteras 

förebygga stressfulla situationer.  I “proactive coping” ingår bland annat planering, målsättning, 

organisation samt mental stimulans. Individer som använde sig av “proactive coping” lyckades 

hitta personliga resurser till att hantera arbetskrav samt behöll en positiv syn på stressfulla miljöer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 4  

Referens Ding, Y., Yang, Y., Yang, X., Zhang, T., Qiu, X., He, X.,... Sui, H. (2015). The Mediating Role of Coping 

Style in the Relationship between Psychological Capital and Burnout among Chinese Nurses. PLoS ONE, 

9(12): e115799.doi: 10.1371/journal.pone.0122128.   

Land  

Databas 

Kina. 

Pubmed. 

Syfte Utforska förhållandet mellan mellan psychological capital (PsyCap) och utbrändhet samt den 

medlande rollen av copingstilar hos sjuksköterskor i Kina.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval 1867 sjuksköterskor valdes och utifrån dessa var det 1496 som kvalificerats till att vara med i 

studien. 

Datainsamling Tvärsnittsstudien utfördes under November och December år 2013. Två stora sjukhus valdes 

slumpmässigt ut utifrån fem stora sjukhus. Frågeformulär delades ut och utfördes i ett 

klassrumsmiljö. Olika mätinstrument användes för att mäta utbrändhet, psykologiskt kapacitet, 

samt coping stil hos sjuksköterskorna.  

Dataanalys All analys utfördes genom att använda SPSS 19.0. Åldersgrupper och utbildningsgrupper 

jämfördes mellan studie variabler ANOVA analyser. För att inspektera sambanden mellan 

PsyCap, copingstil och utbrändhet användes Pearsons korrelationskoefficient.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor med högre självskattnings karaktärer(Core self-evaluation (CSE)) och användning 

av aktiv copingstrategier hade mindre risk för emotionell utmattning och högre professionell 

effektivitet.  

CSE beskriver människors bedömningar om sig själva när det kommer till ens förmåga och 

kontroll. Bedömningen innehåller fyra egenskaper: Självkänsla, självförmåga, kontroll 

kapacitet(locus of control) och neuroticism (emotionell instabilitet).  

Två dimensioner av copingstrategier som användes var aktiv och passiv copingstrategier.  

Aktiv copingstrategi är beteende eller psykologiska svar för att ändra på en stressfaktor eller hur 

individen tänker om det.  

Passiv copingstrategi är handlingar som för individen bort från den stressfulla situationen som till 

exempel alkohol bruk eller mentala tillstånd som tillbakadragning.  

Sjuksköterskor som hade högre resultat på CSE skalan använde sig av aktiv copingstrategier.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 5   

Referens Haybatollahi, M., & Gyekye, A., S. (2014). The moderating effects of locus of control and job level  on the 

relationship between workload and coping behaviour among Finnish nurses. Journal of Nursing 

Management, 22, 811- 821. doi:10.1111/j.1365-2834.2012.01474.x.  

Land  

Databas 

Finland. 

Pubmed. 

Syfte Utforska effekter av locus of control samt jobb nivåer på förhållandet mellan sjuksköterskors 

arbetsbelastning samt stresshantering.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

 

Urval 934 legitimerade sjuksköterskor som hade arbetat i minst 6 månader. Sjuksköterskorna hade 

avklarat sin första orientering som en legitimerad sjuksköterska på ett av sjukhusen samt 

schemalagd minst 16 timmar per vecka. Deltagarna deltog frivilligt och 28% var svarsfrekvensen. 

Datainsamling Datan var insamlad elektroniskt och inträffade mellan Juni till Juli 2007. För att mäta 

arbetsbelastningen användes en 10-item skala från Occupational Role frågeformulär som 

deltagarna fyllde i.  

Dataanalys T-test användes för att förutforska datan. Hierarchical multi regressionsanalys användes även för 

att  för att testa de trevägs interaktions effekterna. Dataanalysen utfördes genom att använda SPSS 

statistiska paket.  

Bortfall 72% bortfall 

Slutsats Sjuksköterskor med en internal LOC var oberoende av tillgängliga resurser för att hantera 

yrkesrelaterad stress utan tog istället hjälp av sina egenskapers handlingar. 

Locus of control (LOC) är en teori om personlighetsdrag som beskriver hur människors 

handlingar kan påverka hur utfallet blir. Människor som har internal LOC kallas för “internals” 

och dem tror att de har möjlighet att påverka ett utfall. Människor som har external LOC kallas för 

“externals” och de tror att utfallet beror på yttre faktorer som är utanför deras kontroll.  

I jämförelse med externals har internals mer självförtroende, ser motgångar som lärorika 

erfarenheter, högre självkänsla, högre motivation samt mer engagerade i arbetet. Internals har en 

högre mental hälsa och har mer kontroll över stressfaktorer på arbetet. Upplevelsen av stress är 

inte lika stor hos internals. Deras förmåga är hög när det kommer till att anpassa och kontrollera 

stressfulla situationer då de aktivt söker efter lösningar. Internals behöver inte lägga energi på att 

använda tillgängliga resurser för att hantera arbets stressen utan tog hjälp av sin karaktärs 

egenskaper som förser handlingar mot stress.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 6 

Referens Hersch, R, K., Cook, R, F., Deitz, D, K.,  Kaplan, S., Hughes, D., Friesen, M, A., & Vezina, M. (2016). 

Reducing nurses' stress: A randomized controlled trial of a web-based stress management program for nurses. 

Elsevier, 32: 18-25. doi: 10.1016/j.apnr.2016.04.003.  

Land  

Databas 

USA. 

Cinahl. 

Syfte Utvärdera effektiviteten av webbaserat BREATHE: Stresshantering för sjuksköterskor program. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

- 

Urval 104 sjuksköterskor på sex olika sjukhus deltog i studien. Deltagarna var slumpmässigt utvalda och 

ställde upp frivilligt i studien. En förundersökning fylldes i av deltagarna och dem blev sedan 

slumpmässigt tilldelade till antingen försöksgruppen som hade tillgång till BREATHE webbaserat 

program eller till en kontrollgrupp som väntade. Sjuksköterskorna var tvungna att vara 21 år eller 

äldre.   

Datainsamling Sjuksköterskorna i försöksgruppen hade tillgång till webbaserade programmet hela tiden under tre 

månaders period. Datainsamlingen pågick från April 2014 till februari 2015. Webbaserade 

programmet visade 7 modeller som innehöll bland annat information om stress för sjuksköterskor 

och hur det påverkar hälsan och ens dagliga liv, feedback på personlig stress och coping nivåer, 

hjälp att känna igen stressfaktorer, olika stresshanteringstekniker, undvikande av alkohol och 

andra negativa copingstrategier.  

Dataanalys Demografiska variabler undersöktes från datan. Analysen följde principerna för intent-to-treat. De 

analyser bestod av en serie av multipla regressioner utförd i Mplus.  

Bortfall 13 stycken. 

Slutsats Användning av BREATHE web-based stresshanteringsprogram ger sjuksköterskor verktygen som 

behövs för att hantera yrkesrelaterad stress. Programmet ger information och tekniker till 

sjuksköterskor som behövs för att hantera många stressfaktorer i yrket.  

BREATHE web-based program är praktiskt och lättillgängligt för sjuksköterskor som ofta 

befinner sig i en stressad arbetsmiljö.  

 

Typiska frågor från stresshanteringsprogrammet var: 

“I often put things aside for awhile to get perspective on them” och “I decide certain problems are 

notworthworrying about”. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 7              

Referens Ilic, I, M., Arandjelovic, M, Z., Jovanovic, J, M., & Nesic, M, M. (2017). Relationship of work- related 

psychosocial risks, stress, individual factors and burnout- questionnaire survey among emergency physicians 

and nurses. Medycyna Pracy;68(2):167-178. doi:10.13075/mp.5893.00516. 

Land  

Databas 

Serbien. 

PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka akut avdelnings fysiker och sjuksköterskors förhållanden av 

psykosociala risker som uppstår från arbete, stress, personliga karaktärer samt utbrändhet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval 101 fysiker och 103 sjuksköterskor som var anställda på en akutavdelning. Deltagarna var 

anonyma och frivilliga att delta i studien. Utav 168 deltagare svarade 88 fysiker och 80 

sjuksköterskor på alla frågorna. De kvarstående 36 deltagarnas frågor var inte giltiga för studien.  

Datainsamling Datan insamlades av frågeformuläret Copenhagen Psychosocial Questionnaire som rörde vid 

psykosociala faktorer på arbetet, hälsa, välmående samt utbrändhet.  

Dataanalys Datan uttrycktes som “mean values” och “standard deviation”. De olika grupperna från 

frågeformuläret jämfördes med olika tester. All statistisk analys utfördes genom att använda 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 10.0. All analys med p value <0.05 

beskrevs vara statistiskt signifikant.  

Bortfall 36 deltagarnas frågor. 

Slutsats Olika faktorer som minskar på arbetsrelaterad stress är “influence at work”, “degree of freedom at 

work”, “social support”, “sense of coherence(sammanhang)”, “mental health” and “problem 

focused coping”.  

Problemfokuserad coping påverkas av omgivningen medans emotionellfokuserad coping  

påverkas av personliga faktorer.  

Människor som har en hög grad av “sense of cohorence” söker strategier som fokuserar på 

problemet. “Sense of cohorence” hjälper individen att utesluta olika källor till stress som ångest.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 8   

Referens Karkar, A., Lim Dammang, M., & Mandin Bouhaha, B. (2015). Stress and Burnout among Hemodialysis 

Nurses: A Single- Center, Prospective Survey Study. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 

26 (1):12-18. doi:10.4103/1319-2442.148712. 

Land  

Databas 

Saudiarabien. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att bestämma nivån och typen av stressnivå hos dialyssköterskor. Studien undersökte 

även mängden av utbrändhet hos sköterskorna samt deras hantering av stress. 

Metod:  

Design 

Kantitativ. 

Korrelationsstudie.  

Urval 93 dialyssjuksköterskor fick frivilligt delta i studien.  

Datainsamling 93 stycken dialyssjuksköterskor deltog i studien. Dessa sköterskor fick svara på olika 

frågeställningar gällande syftet till studien.  

Dataanalys Resultaten ifrån frågeställningarna analyserades  med procent samt poäng. Pearsons korrelation 

med produkt-moment valdes till studien för att se korrelationen mellan stress och utbrändhet.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet visar på att sjuksköterskornas stresshantering främjades genom avslappningsmetoder, 

vilket var den mest använda metoden. Vidare användes även hanteringsstrategier som att möta 

problemet, tillämpa humorn i situationer, ha självdistans, hitta nya lösningar för att lösa problem, 

förnekelse, släppa på uppsända känslor, hantera fientliga känslor samt att distrahera sig själv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 9   

Referens Li, X., Guan, L., Chang, H., & Zhang, B. (2014). Core Self- Evaluation and Burnout among  Nurses: The 

Mediating Role of Coping Styles. PLoS ONE, 9(12): e115799. doi:10.1271/journal.pone.0115799. 

Land  

Databas 

Kina. 

Pubmed. 

Syfte Utforska det potentiella förhållandet mellan självutvärdering och utbrändhet hos kinesiska 

sjuksköterskor. Utifrån detta samband även utforska den förmedlande rollen av coping stilar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ.  

Tvärsnittsstudie . 

Urval Deltagarna tog från fem sjukhus. Inklusionskriterierna krävde att det endast var legitimerade 

sjuksköterskor. 1559 sjuksköterskors frågeformulär deltog i studien. 

Datainsamling Tvärsnitts studien utfördes från Maj till Juli 2013. Forskarna delade ut och samlade in anonymt 

frågeformulär under personalmöten i fyra veckors period. 1995 rekryterades och 1662 

frågeformulär samlades in. 103 frågeformulär togs bort på grund av otillräcklig data. Kvar blev det 

1559 analyserade frågeformulär.  

Dataanalys Datan bevarades i Epidata 3.1 databas. All analys utfördes i användning av SPSS 17.0 Windows. 

Kategorierna som utbrändhet, copingsstilar, självutvärdering testades av olika tekniker.  

Bortfall 103 frågeformulär togs bort på grund av otillräcklig data.  

Slutsats PsyCap’s fyra dimensioner: själv effektivitet, uthållighet, hopp och optimism främjade positiv 

coping hos sjuksköterskorna. Välmåendet ökade både psykiskt och fysiskt som resulterade att 

risken till utbrändhet minskades.  

PsyCap innebär “a positive state of mind exhibited during the growth and development of an 

individual”.  

Själv effektivitet innebär individens självsäkerhet till att utföra av en uppgift, förmågan att bemöta 

motgångar samt bemästring.  

Uthållighet innebär förmågan att snabbt kunna återhämta sig och stärkas efter motgångar.  

Hopp innebär ett tillstånd av motivation baserat på att uppnå målet. 

Optimism innebär att man har en positiv attityd till nuet samt framtiden.  

Positiv coping har sin karaktär i problemlösningsbeteende som går ut på att individen ser 

motgångar som möjligheter till att växa istället för risker till något hotfullt eller farligt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 10  
Referens Mehdi Salaree, M., Zareiyan, A., Ebadi, A., & Salaree, M. (2014). Coping Strategies Used by Iranian Nurses 

to Deal With Burnout: A Qualitative Research. Global Journal of Health Science;(6), 1916-9736. 

doi:10.5539/gjhs.v6n6p273. 

Land  

Databas 

Iran. 

Pubmed. 

Syfte Beskriva och utforska upplevelser av copingstrategier hos iranska sjuksköterskor. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 

Urval 21 sjuksköterskor med erfarenheter av långtids stress eller höga nivåer av utbrändhet från yrket 

valdes ut till studien. Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle ha minst 5 års 

jobberfarenhet.  

Datainsamling Sjuksköterskorna blev intervjuade om deras erfarenheter med coping strategier när det kom till 

stress och utbrändhet. Intervjuerna var placerade i ett ensamt rum utefter sjuksköterskors 

tillgänglighet.  

Dataanalys Datainsamling och analys utfördes samtidigt och analysen baserades på granskningen av texten 

från intervjuerna. Texterna delades in i teman samt kodning kategorier.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Religion och andlig tro ger syfte och mening i yrkes som hjälper sjuksköterskor att tolerera 

problemen med jobb. 

De 5 viktigaste huvudteman som uppkom från dataanalysen var “religious responsibility”, 

“approximation to God”, “spiritual reward”, “Holiness of the job” and “spiritual journey”.  

‘’Religious Duty’’ 

Arbetsplatsen var en helig plats och omvårdnad är en religiös uppgift för sina medmänniskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att de arbetade för Gud när dem hjälper människor i nöd.  

‘’Seeking Closeness to God’’ 

Många sjuksköterskor hade obeskrivliga känslor för deras jobb, dem förklarade omvårdnad som 

en slags bön. Jobbet går ut på att tjäna och komma närmare Gud. Tack vare tron i jobbet hjälper 

det sjuksköterskorna från svårigheter och utmattning. Arbetet ger en glädje och tron hjälper 

sjuksköterskor att trivas bättre med sig själva. Genom att lita på Gud så hjälper detta 

sjuksköterskorna i svåra stunder och många problem blir lösta.  

‘’Spiritual Reward’’ 

Andlig belöning som arbetet ger var betydelsefull för sjuksköterskorna och den andliga 

belöningen hjälper dem att uthärda problem. Gud ger många välsignelser till sjuksköterskornas för 

deras arbete och det leder till en stor motivation 

‘’Holiness of the Job’’ 

Många sjuksköterskor hade en andlig syn på deras jobb och dem uttryckte att omvårdnad var en 

slags bön. Arbetet har ett stort värde och den andliga belöningen dem får går inte att mäta. Andlig 

syn och attityd får problemen som uppstår till att bli mindre. 

‘’Spiritual Journey’’ 

Sjuksköterskorna berättade att resor till heliga och religiösa platser hjälpte dem att minska på 

utmattning från jobbet. Att ha roligt på helgerna var även en faktor som hjälpte sjuksköterskorna 

att hantera utbrändhet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 11 
Referens Schmidt, K, H., & Distel, S. (2013). Job demands and personal resources in their relations to indicators of job 

strain among nurses for older people. Journal of Advanced Nursing, (69), 2185-2195. doi: 

10.1111/jan.12082. 

Land  

Databas 

Tyskland. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan aktiv problemfokuserad coping och självförtroende, i 

förhållande till arbetsbehov- och belastning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval 251. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes på tre stycken vårdhem i Tyskland. Där fick vårdpersonal svara på 

en inbjudan om att delta i en undersökning som var utformat som ett frågeformulär.  Cirka 57,8% 

valde att svara på frågeformuläret. Datainsamlingen pågick mellan februari till april år 2010.  

Dataanalys Insamlad data analyserades genom hierarkiska moderna regressionsanalyser.  

Bortfall 106 stycken. 

Slutsats Självförmåga (self efficacy) är en personlig bedömning om hur bra individen själv är när det kommer till att 

utföra handlingar i framtida situationer. Individen känner sig säker i sin hanteringsförmåga att bemöta olika 

krävande situationer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 12   

Referens Zhou, H., & Gong, Y, H. (2015). Relationship between occupational stress and coping strategy among 

operating theatre nurses in China: a questionnaire survey. Journal of Nursing Management, 23, 96-106. doi: 

10.1111/Jonm.12094. 

Land  

Databas 

Kina. 

PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan stress och dess hantering bland 

operationssköterskor i Kina.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval 70 sjuksköterskor. 

Datainsamling En enkätundersökning genomfördes på ett sjukhus i Kina. 70 stycken sjuksköterskor deltog i 

enkätundersökningen. Efter att de deltagande sjuksköterskorna blivit informerade innan om vad 

enkätens syfte handlade om utsågs en huvudansvarig för att två veckor senare samla in samtliga 

besvarade enkäter. Svaren var anonyma.  

Dataanalys Insamlad data analyserades genom att använda sig utav en korrelations- och regressionsmetod. 

Bortfall 5 stycken. 

Slutsats Resultatet visar på att försöka se situationen från den ljusa sida samt hantera känslor som, ilska, 

ånger, sorg och besvikelse. Att vända sig till anhöriga om sina känslor samt att ta råd från 

anhöriga och kollegor stärkte sjuksköterskornas stresshantering. Det var även vanligt att 

sjuksköterskorna använde sig av böner som hjälp vid stress. Att ledigt ifrån jobbet genom att resa 

och vila minskade även på sjuksköterskors yrkesrelaterad stress.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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