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Sammanfattning: Stress och symtom på stress, ökar inom hela den svenska befolkningen. I 
synnerhet har stressen ökat hos hälso- och sjukvårdens professioner. 
Stressrelaterade sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och depression leder 
till sjukskrivningar. Sjuksköterskan löper hög risk att utsättas för hög stress 
på arbetsplatsen och stressens påverkan på sjuksköterskan står i relation till 
hur hon värderar situationen samt vilka hanteringsmöjligheter hon ser. Ett 
ineffektivt hanteringsmönster kan få svåra konsekvenser för hälsa och 
socialt liv. En litteraturstudie sammanställdes med syfte att identifiera 
stressfyllda situationer i sjuksköterskans arbetssituation samt hur dessa 
värderas och hanteras med hjälp av olika copingstrategier. Resultatet visar 
att arbetsbelastning är den största källan till stress och påverkas av 
underbemanning och ökande antal uppgifter för sjuksköterskan. Ju mer 
stress sjuksköterskan utsätts för desto mindre används problemfokuserade 
hanteringsmetoder. Konflikter ökar stressen på arbetsplatsen samtidigt som 
kollegialt stöd används för att hantera stress. Sjuksköterskan behöver få 
ökad kunskap om stress och stresshantering. Därtill krävs ökad kunskap 
och förståelse från ledningen kring den stress sjuksköterskan utsätts för. 
Vidare forskning bör fokusera stressupplevelser hos sjuksköterskor inom 
specifika områden i sjukvården.
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Abstract: Stress and the symptoms of stress are continuing to increase among the 
total Swedish population. This is particularly visible in healthcare-
professions. Stress related diseases like coronary disease and depression 
leads to increasing numbers of sick-leaves. The nurse has a high risk of 
experiencing stress in the workplace and the effects of stress on the nurse 
stands in relation to her appraisal of the situation and the opportunities of 
coping visible to her. An ineffective coping pattern can result in severe 
consequences both in health and in social life. A literature review was 
conducted with the aim to identify stressful events in the nurse’s 
workplace as well as the appraisal of the same and coping strategies used. 
Results indicate that workload is the main-source of stress and is affected 
by understaffing and increases in the number of nursing-tasks. The more 
stress the nurse is exposed to, the less problem-focused coping is used. 
Conflicts increase the stress at the work-place at the same time as support 
from colleagues is used as a copingstrategy. Nurses need to widen their 
knowledge concerning stress and coping. There is also a need for more 
knowledge and understanding among managers, of stressful situations 
experienced by nurses. Implications for further research should focus on 
stressful experiences among nurses in specific areas in healthcare. 
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Inledning 
Stressymtom har ökat i mängd och spridning i Sverige sedan 90-talet, vilket varit extra tydligt 
bland anställda inom olika typer av hälso- och sjukvård. Tydliga samband finns mellan 
ökningar i antal sjukskrivningar och ökningen av psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2009). 
Sjuksköterskan innefattas (McVicar, 2003) i de yrkesgrupper som löper störst risk att uppleva 
stress. Att arbeta som sjuksköterska innebär (McNeely, 2005) en emotionell börda att hantera 
sjukdom, död och döende. Sjuksköterskan hanterar dessa stressorer utefter hur han/hon 
värderar situationen, sin egen förmåga och tillgängliga copingbetenden. Enligt Lazarus (2006) 
behöver stress inte vara som något negativt utan istället något som kan skapa nya 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för individen. Bedömning av hur copingbeteendet 
fungerar måste därför ses utifrån situationens komplexitet och individens förutsättningar 
(ibid). Samma perspektiv på individens upplevelser av specifika situationer och hans/hennes 
förmåga att hantera dessa situationer bekräftas av McVicar (2003). I folkhälsorapporten 
(Socialstyrelsen, 2009) framläggs att psykisk påfrestning i samband med hög kontroll över 
arbetssituationen ej i lika hög grad har samband med stressbesvär. Yrken med lägre grad av 
kontrollupplevelse har högre antal sjukskrivningar. Dessutom betonas att yrken där kontakt 
med andra människor är i fokus, har högre andel personer med stor upplevelse av stress. På 
arbetsplatsen kan individen dessutom belastas av att han/hon har en otydlig och icke 
avgränsad roll, vilket kan uppstå efter t ex nedskärningar där kvarvarande personal får ta över 
arbetsuppgifter som varken stämmer överens med utbildning eller övriga arbetsuppgifter 
(Smith, 1993). En ökning av förekomsten av omorganisationer och nedskärningar har visat sig 
kunna relateras till ökningar av sjukskrivningar och upplevelse av stress (Socialstyrelsen, 
2009).

Bakgrund

Stress

Enligt Folkhälsorapport (2009) uppstår stress vid brister mellan krav och 
hanteringsmöjligheter. Människokroppen är inställd på att reagera snabbt på tillfälliga, främst 
fysiska, hot medan dagens samhälle till största delen utsätter individer för psykisk och mer 
långvarig, påfrestning i vardagen. Exempel på besvär som kan orsakas av denna påfrestning är 
kronisk trötthet, nedstämdhet, svårigheter att minnas samt kroniska smärttillstånd 
(Socialstyrelsen, 2009). 

Enligt Smith (1993) uppkommer stressrespons genom två system i den mänskliga kroppen. 
Dels genom nervsystemet och dels genom det endokrina systemet. Nervsystemet består av 
centrala nervsystemet (CNS) och det perifera nervsystemet. I CNS kommer stressvaret från 
det parasympatiska nervsystemet och från hjärnan. Hjärnans två främsta stressrelaterade delar 
är hypotalamus och det retikulära systemet (ibid). Marieb (2007) beskriver att hjärnans 
cerebrala cortex ger även reaktioner, genom att i limbiska systemet bedöma situationer som 
hotande, och aktiverar därigenom en reaktion på en händelse eller situation. Det limbiska 
systemet står för känsloreaktioner i stressade situationer. Man reagerar inte enbart genom att 
få mer kraft för att slåss eller fly utan upplever även aggression, rädsla, oro eller andra känslor 
beroende på situationen. Hypotalamus reagerar på signaler från limbiska systemet (ibid).

Aktiveringen av det sympatiska nervsystemet sker genom att öka hjärtats slagfrekvens och 
hjärtminutvolym, samtidigt som det sker en ökad glukosfrisättning. Andningen ökar i 
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frekvens och blodet centreras i kroppen för att främst försörja hjärta, hjärna och tvärstrimmiga 
muskler. I samband med detta minskas aktiviteten i icke-essentiella system som t ex 
magtarmkanalen. Denna reaktion har benämnts som fight-flight response (Smith, 1993).

Smith (1993) beskriver vidare hur det i stressresponsen ingår sekretion av adrenalin och 
noradrenalin från binjurebarken. Enligt Marieb (2007) leder det till kontraktion av blodkärl 
och en ökad hjärtfrekvens, oxygenkonsumtion samt en förhöjning av frisättning och transport 
av glukos.

Retikulära systemet kan fokusera eller blockera stimuli från omgivningen (Smith, 1993). 
Detta är av största vikt för att vid stress kunna fokusera på det som hjärnan uppfattar som 
viktigast i den givna situationen. Det retikulära systemet reagerar även på frisättning av 
adrenalin vilket stimulerar till vidare aktivering av sympaticus och ytterligare utsöndring av 
adrenalin. Detta är en stor orsak till att det ofta tar tid innan kroppen slappnar av även efter att 
den stressfyllda situationen är över (ibid).

Stress orsakar ökande blodtryck, glukoshalter och blodfetter men även spänningar i muskler. 
Spänningarna kan leda till smärta som kroppen, på grund av stresspåslaget, inte märker av i 
ett första läge, då stressen minskar smärtkänsligheten. Vid upprepade stressreaktioner, med 
bristande tid till vila, kan smärtsensibiliteten istället öka, vilket har ett samband med en ökad 
känslighet i neuron samt reaktionshastighet i hjärnan (Socialstyrelsen, 2009).

Det endokrina systemet frisätter dels vasopressin som hjälper till i kontraktionen av blodkärl 
och dels CRH som stimulerar frisättning av ACTH. Av stor vikt är att ACTH aktiverar 
binjurebarkens sekretion av cortisol (Ekman & Arnetz, 2006). Meningen med detta (Smith, 
1993) är att stimulera till ökad ombildning av fett och proteiner till glukos och samtidigt 
minska musklernas och fettvävnadernas användning av detsamma. I det långa loppet kan detta 
ha förödande konsekvenser då långvarig stress leder till ansamling av fett i blodomloppet 
vilket kan ge hjärtsjukdomar och ateroskleros (ibid). 

Dessutom försämrar cortisolet kroppens inflammatoriska reaktioner som är nödvändiga för 
immunsystemet och kan i sig vara direkt inflammationsförvärrande genom frisättning av 
cytokiner som skadar neuron (Ekman & Arnetz, 2006) Smith (1993) menar att stress under 
långa perioder kan alltså leda både till att muskler bryts ned och till att kroppen utsätts för 
större risker i form av sjukdomar. 

I ett flertal studier har stressmarkörer mätts hos fabriksarbetare och påvisat att individerna var 
påtagligt stressade även efter arbetstidens slut och att det fanns kvar markörer i 
blodanalyserna vid start av påföljande arbetsdag (McNeely, 2005). Stress kopplas samman 
med kroppsliga symtom såsom högt blodtryck, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt 
depression (McNeely, 2005). Samband mellan stress och depression har påvisats genom 
forskning som visat att stressresponsen kräver stora mängder av signalsubstansen 
noradrenalin för att aktivera neuron, vilket leder till onormalt låga nivåer av denna substans i 
hjärnan. Vanliga funktioner i antidepressivum är just en höjning av nivåerna av noradrenalin, 
varför forskare dragit slutsatsen att onormalt låg koncentration av signalsubstansen kan leda 
till depression (Smith, 1993). Egentlig depression har även samband med störningar i 
kroppens cortisolbalans (Ekman & Arnetz, 2006) vilket även är fallet med minnesstörningar 
(ibid). Ökad stress leder till fysiologiska förändringar hos sjuksköterskan vilket kan leda till 
ökad dödlighet (McNeely, 2005). 
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Både det fysiska och det beteendemässiga svaret på stress får eftereffekter. Man har härlett 
kvarvarande reaktioner till upplevelser av hjälplöshet och frustration samt till att 
uppmärksamheten fortfarande till stor del är fokuserad på den upplevt stressfyllda situationen. 
Detta skapar kognitiv utmattning när man försöker hantera den aktuella arbetssituationen 
samtidigt som man bearbetar den tidigare upplevda stressen (Smith, 1993).

Coping 

Coping är enligt Monat & Lazarus (1991) ett sätt att via specifika beteenden och/eller 
kognitiva tankemönster hantera en stressfylld situation som tenderar att skapa en känsla av 
handlingsförlamning hos individen.

Enligt Monat & Lazarus (1991) delas coping in i två huvudgrupper. Problemfokuserad coping 
innebär strategier där individen aktivt försöker hantera situationen genom försök att hantera 
stressorn och dess uppkomst i handling genom att söka kunskap eller konfrontera situationen 
(Monat & Lazarus, 1991).  Monat, Lazarus och Reevy (2007) menar att problemfokuserad 
coping kan antingen vara intern eller extern. Extern problemfokuserad coping innebär att 
individen försöker förändra andras beteenden eller situationen i sig. Vid en intern fokuserad 
problemcoping ifrågasätter individen sina personliga behov och attityder (ibid). Vid 
emotionellt inriktad coping fokuserar individen på att byta fokus på tankar och i minsta 
möjliga grad närma sig den stressutlösande faktorn, både emotionellt och fysiskt. Detta kan 
ske genom att aktivt fly, undvika eller befria sig från den stressutlösande situationen. Även ett 
förändrat förhållningssätt eller omvärdering av situationen hör till emotionell coping. 
Emotionell coping innefattar även självmedicinering, då alkohol eller andra rusningsmedel 
används för att döva sinnet och på så sätt reducera den ångest stressen utlöser (Ryden & 
Stenström, 2008). Rydén och Stenström (2008) menar att ju högre stress desto större chans att 
individen använder sig av emotionell coping. Den probleminriktade strategin används som ett 
första alternativ genom att i första hand aktivt försöka förändra antingen situationen eller 
attityden till mål och/eller krav (ibid). Problemfokuserad coping används oftare när 
situationen, som skapar stress, aktivt kan påverkas av individens handlande (Monat et al., 
2007). Lazarus (2006) anser att ett ineffektivt copingbeteende kan få förödande konsekvenser 
för individens sociala funktion och hälsa.

Lazarus (1991) delar in de två huvudgrupperna i åtta strategier, konfrontation, planerad 
problemlösning, distansering, självkontroll, söka socialt stöd, ta ansvar, flykt/undvikande och 
positiv omvärdering. Till probleminriktade copingstrategier räknas konfrontation och 
planerande problemlösning. Vid konfrontation ställer sig individen mot stressorn och 
konfronterar den med stark attityd. Individen håller fast vid sin egen ståndpunkt och någon 
förändring hos individens tankar eller beteenden finns ej (ibid). Planerad problemlösning 
(Monat et al., 2007) innebär att individen ser situationen som en utmaning och något som går 
att lösa . Emotionellt inriktade copingstrategier är distansering, självkontroll, söka socialt 
stöd, ta ansvar, flykt/undvikande och positiv omvärdering (ibid). Distansering är den strategi 
som Lazarus (1991) främst kopplar till hälso- och sjukvårdspersonal. Distansering lämpar sig 
för situationer som individen inte har någon möjlighet att påverka. Sjuksköterskor har ett 
behov av att distansera sig från det lidande som de dagligen bevittnar. Distanseringen skapar 
då ett utrymme som förhindrar risken för en emotionell kollaps (ibid). En självkontrollerande 
copingstrategi (Monat et al., 2007) innebär att individen håller sina åsikter och personliga 
tankar för sig själv. Att söka socialt stöd (Lazarus, 1991) innebär att individen genom samtal 
med andra försöker finna en väg att hantera stressen. Att ta ansvar för situationen innebär ett 
erkännande av personlig inblandning och roll i stressituationen. Flykt/undvikande är en 
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strategi då individen aktivt undviker situationer eller händelser som upplevs som stressande. 
Fokus lyfts då från stressorn och tillägnas istället något som skapar lugn och harmoni (ibid). 
Vid situationer där individen redan utsatts för belastande stress kan individen hantera 
situationen genom en destruktiv vardagsflykt genom självmedicinering i form av alkohol eller 
droger. Även att röka eller sova räknas som flyktstrategi (Monat et al., 2007). Positiv 
omvärdering är en copingmetod då positiva känslor runt stressorn förstärks och fokus läggs på 
personlig utveckling och växt (Lazarus, 1991). 

Vanligtvis används både emotionell och probleminriktad coping för att hantera stressande 
situationer (Monat & Lazarus et al., 2007) och detta anses vara den mest effektiva formen av 
stresshantering (McVicar, 2003).

Stressutlösande faktorer i sjuksköterskans arbete
Människan behöver ett arbete som upplevs som stimulerande och givande för att hjärnan skall 
utvecklas(Monat & Lazarus, 1991). Att arbeta beskrivs som en biologisk nödvändighet för att 
individen skall känna sig behövd och aktiv i samhället. Att vara arbetslös eller att känna att 
arbetet inte är stimulerande leder till ett kraniellt kaos och en upplevelse av konfusion. Som 
motsats beskrivs ett stimulerande arbete fyllt med utmaningar och en upplevelse av utmaning 
som en utveckling (ibid).

Stress på arbetet kan få flera konsekvenser (Smith, 1993). Den kanske tydligaste reaktionen är 
minskad produktivitet. För att påvisa relationen mellan stimulans och produktivitet skapades 
år 1908 en teori vid namn Yerkes-Dodsons lag. Enligt denna teori består kopplingen av ett 
uppochnervänt U där toppen indikerar optimal stimulans och produktivitet. Låg stimulans, 
liksom för hög stimulans, skapar sämre eller total frånvaro av produktivitet. För hög stimulans 
hänvisar till exempelvis till stor stress då arbetaren drabbas av tunnelseende och endast 
fokuserar på det uppenbara problemet och genom detta riskerar att bortse från komplexiteten i 
en given situation. Utöver detta orsakas även tillfälliga brister i korttidsminnet samt risk att 
fastna i agerande enligt gamla mönster. Agerandet i dylika situationer är starkt kopplade till 
copingbeteenden (Smith, 1993).

I stort sett har samma orsaker till stress (arbetsbelastning, problem med överordnade, 
konflikter mellan professioner och känslomässiga krav) framkommit vid upprepade 
undersökningar bland sjuksköterskor under många år (McVicar, 2003). Även om samma 
källor till stress funnits länge har deras stresspåverkan på sjuksköterskorna ökat mer och mer 
med tiden (McVicar, 2003). Arbetsförhållanden som negativt påverkar sjuksköterskors hälsa 
kan vara: bristande socialt stöd från arbetsgivare och/eller kollegor, förhindrat beslutsfattande 
samt ökande arbetsbelastning (McNeely, 2005).  Arbetsbelastning kan delas in i två olika 
former, kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ arbetsbelastning består av faktorer såsom 
tidsbrist eller för många uppgifter. Det handlar helt enkelt om för mycket att göra på för kort 
tid. Kvalitativ arbetsbelastning utgörs av att individen upplever att han/hon inte har kunskapen 
eller möjligheterna för att till fullo kunna fullfölja sina arbetsuppgifter (Smith, 1993). 
Sjuksköterskan förväntas ha en förmåga till att genomföra ett flertal arbetsuppgifter simultant 
för att upprätthålla en hög patientsäkerhet även vid otillräckliga, tidsmässiga och 
personalrelaterade resurser (McNeely, 2005). Brist på arbetskraft har lett till en ökande 
förekomst av skiftarbete med alltmer varierande arbetstider. Minskade möjligheter att påverka 
arbetssituationen leder till ökad stress (McVicar, 2003).

Rollkonflikter kan uppkomma på arbetsplatser där olika professioner tvingas samarbeta inom 
arbetsområden där de naturliga rollerna går in i varandra och det således uppstår konflikter 
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kring vem som gör vad (Smith, 1993). Konflikter med läkare, kollegor och chefer har ökat i 
förekomst och är en allt större källa till upplevd stress och sjukfrånvaro hos sjuksköterskor 
(McVicar, 2003). Motsatsen till detta - socialt stöd - kan ses som ett buffertsystem för 
stresshantering. Upplevelsen av stöd från chefer och medarbetare ger ett ökad välbefinnande 
(McNeely, 2005).

Ansvar är ännu en källa till stress. Individer upplevde inte bara ett för stort ansvar som 
stressande utan även brist på ansvar upplevdes som stressfyllt. Att ha ett övergripande ansvar 
för andra människors situation kan vara stressfyllt i sig medan stress på grund av brist på 
ansvar kan bestå av arbetsuppgifter som innebär att observera risker utan att ha befogenheter 
att åtgärda desamma. Har individen möjlighet att agera utan beslut från överordnade finns 
möjligheten att undvika det stressfyllda i situationen (Smith, 1993). Den svåraste och mest 
långvariga effekten av arbetsrelaterad stress är utbrändhet som definieras genom tre symtom:

 Emotionell utmattning som kännetecknas av en brist på intresse och entusiasm inför 
arbetet.

 Avpersonalisering som kännetecknas av cynism och känslokallhet samt en syn på 
kollegor och klienter/patienter som objekt.

 Känsla av hjälplöshet, frustration och upplevelse av att inte åstadkomma eller kunna 
förändra något (Smith, 1993).

Ohälsa hos personal inom hälso- och sjukvård har de senaste åren ökat och sociala och 
organisatoriska förändringar ses som en orsak (Arbetsmiljöverket, 2009a). Enligt 
arbetsmiljöverket upplever 33 % av personalen ett bristande stöd från sin chef och mer än 25 
% anser sig ej vara delaktig i planering och upplägg av sitt arbete medan 20 % känner att de ej 
öppet kan kritisera sina arbetsförhållanden på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2009a). Enligt 
arbetsmiljöverket (2009c) orsakar en stor arbetsmängd och ett högt arbetstempo ohälsa hos 
personalgruppen. Konflikter ses också som en stor faktor till ohälsa liksom situationer där 
möjlighet att påverka är liten t ex vid stress. Stress på arbetsplatsen kan få förödande 
konsekvenser inte bara för individen utan även för organisationen och patienter.  Stress på 
arbetsplatsen bidrar även till konflikter och ökad sjukfrånvaro. En stor personalomsättning 
kan i sin tur resultera i förlust av kompetens på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2009b). 
Enligt McVicar (2003) har stresskällorna på arbetsplatsen under flera år varit desamma. 
Påverkan på sjuksköterskan har dock blivit större då förekomsten av stress ökat och 
sjuksköterskan tillhör de grupper som löper störst risk att utsättas för arbetsrelaterad stress 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan skall verka för en god omvårdnad och hög 
patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2005). Då stress kan få förödande konsekvenser inte bara för 
sjuksköterskans hälsa utan även för patientens välmående (Arbetsmiljöverket, 2009b) är 
kunskapen om hur en väl fungerande stresshantering främjas viktig.

Syfte

Syftet med studien var att identifiera stressfyllda situationer i sjuksköterskans arbetssituation 
samt hur dessa värderas och hanteras med hjälp av olika copingstrategier.

Metod

Studien  var  en  litteraturstudie  uppbyggd  enligt  Fribergs  (2007)  modell.  Sökningar 
genomfördes  i  vetenskapliga  databaser  och  både  kvalitativ  och  kvantitativ  forskning 
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granskades enligt mall för vetenskapliga artiklar. Vid denna granskning bedömdes samtliga 
artiklar vara av grad II eller grad I.

Datainsamling

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning, med termerna nurse och coping, i de för ämnet 
relevanta databaserna PubMed och Cinahl. Sökningen utfördes för att utröna förekomst av för 
syftet  aktuellt  material.  Sökningar  efter  övrigt  bakgrundsmaterial  i  form  av  böcker 
genomfördes  på  Högskolan  i  Halmstads  biblioteks  katalog  Hulda  samt  Halmstads 
Stadsbiblioteks  katalog.  Databaser  för  artikelsökningar  utgjordes  av  PubMed,  Cinahl  och 
PsycInfo. Då coping visade sig ha ett stort samband med stress bestämdes att stress skulle 
inkluderas i syfte och sökningar. Det utarbetade syftet ledde till  val av sökord och för att 
kunna genomföra en systematisk sökning omvandlades relevanta  sökord till  MeSh-termer, 
Headings samt Keywords för respektive databas. 
I tabell 1 redovisas sökord samt omvandling till MeSh-termer, Headings samt Keyword.
                                                                                                                    
Tabell 1. Sökordsöversikt. 
Sökord PubMed MeSh PsycInfo Cinahl Headings
Coping Coping skills Coping behavior Coping
Arbetsbelastning Workload Workload
Stress Stress Occupational stress Stress
Sjuksköterska Nurse Nurses Nurses

Vid sökning i PubMed genomlästes samtliga sammanfattningar varefter tydliga inklusions- 
och exklusionskriterier framkom. Till följd av detta genomlästes endast sammanfattningar av 
de  artiklar  som  innefattades  av  bestämda  inklusionskriterier  och  ej  omfattades  av 
nedanstående exklusionskriterier.

Inklusionskriterier för artiklar
• Orginalartiklar
• Publicerade efter 2000-01-01.
• Publicerade på engelska
• Handlade om sjuksköterskans stress och/eller coping.
• Somatisk vård 

Exklusionskriterier för artiklar
• Översiktsartiklar
• Innefattade sjukvård utförd av familjemedlemmar
• Psykiatri.

Inledningsvis lästes 13 artiklar igenom i fulltext. Av dessa bedömdes tio (10) vara av intresse 
för föreliggande studie. Då antalet bedömdes vara för litet genomfördes ytterligare en sökning 
varefter tre nya artiklar genomlästes i fulltext. Totalt bedömdes 13 artiklar vara relevanta för 
studiens syfte. De artiklar som valdes bort hade antingen en alltför stor inriktning enbart på 
det  fysiska  svaret  på  stress  eller  behandlade  de  mycket  specifika  situationer  som endast 
uppkommer på vissa speciella avdelningar eller situationer såsom katastrofer. Kvarvarande 

6



artiklar graderades enligt en tregradig graderingsmall av Carlsson och Eiman (2003). Nio (9) 
artiklar bedömdes vara av grad I och resterande av grad II. Grad I innebar en artikel av hög 
vetenskaplig  kvalitet  och  i  hög  grad  svarande  mot  syfte.  Vetenskaplig  gradering  av 
inkluderade artiklar redovisas i tabell 2.

Databearbetning

Artiklarna  genomlästes,  översattes  och  sammanfattades  i  en  tabell  avseende syfte,  metod, 
resultat/slutsats samt vetenskaplig gradering. Efter en andra genomläsning togs ett antal teman 
fram.  Dessa  teman  användes  för  att  skapa  en  resultattabell  i  vilken  utdrag  ur  de  olika 
artiklarna  fördes  in.  Därefter  bearbetades  och  färgkodades  subgrupper  inom  dessa  olika 
teman.  De  teman  som  initialt  framkom  var  mest  stressfyllda  situationer,  mest  använda 
copingstrategi/-er, samband mellan stress och coping samt avvikande resultat/övrigt.

Subgrupperna infördes i olika dokument, ett för varje grupp, ur vilka stycken plockades och 
sammanfördes till ett resultatutkast som efter detta bearbetades ytterligare för att öka läsbarhet 
och förståelse. Under arbetet med resultatet visade sig vissa stycken göra sig bättre inom en 
annan subgrupp varvid de flyttades till denna. Efterhand bestämdes det att texten gjordes mer 
sammanhängande och läsbar med färre antal teman, överensstämmande med rubriker som i 
större grad kunde kopplas till valt syfte. Således framkom underrubrikerna arbetsrelaterade 
stressfaktorer i  vården,  sjuksköterskans värdering av den stressande arbetssituationen samt 
sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress.

Resultat

Arbetsrelaterade stressfaktorer i vården

Ett  flertal  studier  (Healy  &  McKay,  2000;  Murphy,  2004;  Xianyu  &  Lambert,  2006; 
LeSergent  & Haney,  2005;  Bianchi,  2004)  rangordnade  en  hög arbetsbelastning  som den 
största källan till arbetsrelaterad stress. Hög arbetsbelastning och brist på arbetskraft riskerade 
leda  till  följder  både  i  privat-  och  yrkesliv  (Olofsson,  Bengtsson  &  Brink,  2003).  På 
arbetsplatser där stress var ett återkommande problem upplevde personalen oftare ett negativt 
stämningsläge (Healy & McKay, 2000). Både det fysiskt tunga i arbetet och en bristfällig 
bemanning samt alltför mycket att göra på för kort tid ingick i begreppet arbetsbelastning 
(Healy & McKay, 2000; Silén, Tang, Wadensten och Ahlström, 2008; LeSergent & Haney, 
2005). I Murphys (2004) undersökning upplevde flertalet sjuksköterskor att deras arbetsplats 
var underbemannad. En minskad arbetsstyrka ledde till  att sjuksköterskan tvingades utföra 
uppgifter  som  kunde  ha  utförts  av  någon  med  mindre  kvalifikation  och  samtidigt  fick 
sjuksköterskan mindre tid för sina ordinarie arbetsuppgifter (Hall, 2004). Detta bekräftades av 
Olofsson et al. (2003) som beskrev att sjuksköterskan inte upplevde sig till fullo involverad i 
omvårdnaden.  Både  patientkontakten  och  patientutbildning  blev  lidande  av  tidsbristen 
(Murphy,  2004).  Sjuksköterskan  belastades  av  alltmer  administrativt  arbete  (Silén  et  al., 
2008). Samtidigt orsakades mycket stress av att både kollegor och patienter krävde assistans 
samtidigt och att  arbetet  ständigt avbröts  (Murphy, 2004).  Silén et  al.  (2008) beskrev hur 
sjuksköterskans stress ökade av att undersköterskor inte alltid visade förståelse för det ansvar 
sjuksköterskan besatt. Mycket stress orsakades även av försök att leva upp till de krav som 
ställs av patienter och anhöriga i patientrelationen (Shimitzutani, Odagiri, Ohya, Shimomitsu, 
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Kristensen, Toshimasa et al., 2008). Shimizutani et al. (2008) betonade risken för utbrändhet i 
samband med sjuksköterskans försök att  leva upp till  de krav som ställs  av patienter och 
anhöriga.  Kraven  från  anhöriga  är  en  faktor  som  har  ökat  och  inverkar  alltmer  på 
sjuksköterskans  stress.  Dessa  krav  upplevdes  dessutom  ibland  av  sjuksköterskan  som 
orealistiska (Silén et al., 2008). 

Arbetet  som sjuksköterska  innefattar  en  nära  kontakt  med  döden  vilket  uppfattades  som 
stressfyllt  (Rodrigues  & Chaves,  2008;  Xianyu  & Lambert,  2006).  Enligt  Rodrigues  och 
Chaves  (2008)  uppfattades  dödsfall  hos  barn  och  spädbarn  som ytterligare  påfrestningar. 
Även  akuta  situationer  såsom  hastig  försämring  av  patientens  tillstånd  skapade  stress 
(Rodrigues & Chaves, 2008; Hall, 2004). Komplexa situationer kunde till exempel bestå av 
att vårda patientgrupper med skiftande diagnoser (LeSergent & Haney, 2005). En känsla av 
otillräcklighet infann sig hos sjuksköterskan när arbetssituationen blev så komplex att hon inte 
längre kände sig säker på att hantera den (Olofsson et al., 2003). Både Olofsson et al.  (2003) 
och  LeSergent  &  Haney  (2005)  betonade  att  arbetsstressen  ytterligare  byggdes  på  av 
otillräcklig bemanning i dessa svåra situationer.

Xianyu och Lambert (2006) beskrev konflikter med läkare som den tredje största källan till 
arbetsrelaterad stress. Murphy (2004) förklarade hur sjuksköterskan, när hon ibland på grund 
av tidsbrist  tvingades  äta  sin lunch på expeditionen,  möttes av ifrågasättande blickar  från 
läkare  som inte  hade  förståelse  för  sjuksköterskans  arbetssituation.  Enligt  LeSergent  och 
Haney (2005) var konflikter med annan personal en vanligt förekommande stressor, vilken till 
stor del bestod av att ”markera revir”.

Healy och  McKay (2000)  påtalade  att  konflikter  med  andra  sjuksköterskor  och  bristande 
kollegialt  stöd var  sällan förekommande.  Samtidigt  beskrevs i  andra studier  att  konflikter 
sjuksköterskor emellan förekom (Rodrigues & Chaves, 2008; Silén et al., 2008; Shimizutani 
et al., 2008; LeSergent & Haney, 2005). Konflikter inom sjuksköterskegruppen gällde, enligt 
Rodrigues och Chaves (2008), främst åsikter kring kollegors uppförande och handhavande. 
Silén  et  al.  (2008)  framförde  att  intrakollegiala  motsättningar  ofta  handlade  om 
meningsskiljaktigheter gällande ansvarsfördelning. Konflikter som uppstod kollegor emellan 
var särskilt påfrestande eftersom det skapade ett upplevt minskat stöd (Silén et al., 2008). En 
konfliktbelastad  arbetsplats  påverkade  patientrelationen  och  ökade  risken  för  utbrändhet  i 
personalgruppen (Shimizutani et al., 2008). Silén et al. (2008) beskrev att nyutexaminerade 
sjuksköterskor  upplevde  stress  och  otillräcklighet  relaterat  till  en  alltför  kort 
introduktionsperiod. 

Olofsson  et  al.  (2003)  beskrev  en  organisatorisk  stressfaktor  i  att  sjuksköterskan  såg  sin 
arbetssituation som oföränderlig. De mål som fanns på avdelningarna stämde ej överens med 
verkligheten  och  sjuksköterskan  upplevde  ett  minimalt  förtroende  för  organisationen. 
Orealistiska  eller  oklara  mål  samt  lågt  förtroende  för  organisation  och  ledning  ledde  till 
hopplöshet hos sjuksköterskan (ibid).  Även Silén et al.  (2008) beskrev känslan av att inte 
kunna påverka exempelvis rutiner, politiska beslut och ekonomi som en betydande orsak till 
stress. Situationer som sjuksköterskan ej ansåg sig kunna påverka utlöste en upplevelse av 
maktlöshet och frustration (Olofsson et al., 2003). Samtidigt ledde beteenden som fokuserade 
på hjälplöshet eller flykt, till  att sjuksköterskan upplevde en minskad tillfredsställelse med 
arbetet (Golbasi et al., 2008; Welbourne, Eggert, Hartley, Andrew & Sanchez, 2006). Enligt 
Rodrigues och Chaves (2008) var bestämmelser kring arbetstider och schemaläggning källor 
till stress. Murphy (2004) beskrev att skiftarbete, som är vanligt inom sjukvården, ledde till 
stressymtom och utmattning.
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Sjuksköterskans värdering av den stressande arbetssituationen

De faktorer som har betydelse för sjuksköterskans värdering av stressfyllda situationer var 
främst  personliga  resurser,  erfarenhet,  stöd  från  kollegor  samt  inställning  och 
copingbeteenden.

Reaktion och respons på stress var individuellt (Bianchi, 2004; Rodrigues & Chaves, 2008). 
Det var av yttersta vikt  att  i  stressfyllda situationer vara medveten om sina egna resurser 
(Bianchi,  2004).  Olika  typer  av  coping  kunde  ses  som  både  hjälpande  och  hindrande  i 
hanteringen  av  stress  (Rodrigues  &  Chaves,  2008).  Tillfredsställande  copingstrategier 
påverkade inte bara sjuksköterskans egen hälsa, utan även patientsäkerheten (Golbasi, Kelleci 
& Dogan, 2008). Vilket copingbeteende som användes varierade beroende på sjuksköterskans 
personlighet (Shimizutani et al., 2008). Huruvida sjuksköterskan antog en positiv eller negativ 
inställning  till  sitt  arbete  styrde  vilka  copingstrategier  hon  använde  och  copingbeteendet 
påverkade i sig hur tillfreds sköterskan kände sig på arbetet (Welbourne et al., 2006). Button 
(2008) förklarade att stress ej enbart kan förklaras utefter reell arbetsbörda utan måste ses 
utifrån  individens  upplevelser  på  arbetsplatsen.  Sjuksköterskor  hade  ofta  en  vilja  att  ge 
patienten fullgod vård av bästa kvalitet oavsett om det fanns realistiska förutsättningar för 
detta eller ej (Hall, 2004). Silén et al. (2008) beskrev hur sjuksköterskor upplevde att läkare 
ofta uppvisade en nedvärderande attityd gentemot sjuksköterskan. Sjuksköterskan fick ibland 
inget  erkännande för  genomfört  arbete.  Olofsson et  al.  (2003)  förklarade  även bristen  på 
erkännande på personalmöten genom att man endast diskuterade praktiska arbetsfrågor och 
inte sjuksköterskans upplevelse av olika situationer. Enligt Hall (2004) försvårades synen på 
kollegor som en stödfunktion av ökat antal oerfarna sjuksköterskor på avdelningen beroende 
på att lägre erfarenhet gav en minskad förståelse för komplexa situationer samt begränsad 
kunskap kring specifika medicintekniska moment. Hall (2004) beskrev vidare att erfarenhet 
kunde  ha  viss  betydelse  för  stresspåverkan  genom  att  sjuksköterskor  med  längre  tids 
erfarenhet fann möjligheter att kringgå stressorer i form av bland annat materialbrist, eftersom 
de skapade kontakter inom skilda delar av verksamheten. Det var vanligare att sjuksköterskor 
med kort tids erfarenhet upplevde större stressbaserade påfrestningar på arbetet och att de såg 
lönen som en stressfaktor i högre grad än sköterskor med längre tids erfarenhet (Hall, 2004). I 
motsats till detta påvisade Golbasi et al. (2008) att sjuksköterskor som varit anställda under 
mindre än ett års tid upplevde större arbetstillfredställelse än de som varit anställda en längre 
tid och att fast anställda sjuksköterskor kände en lägre tillfredsställelse med arbetssituationen i 
stort.  Bianchi  (2004)  påvisade  att  stressförnimmelsen  inte  påverkades  av  erfarenhet 
överhuvudtaget.

Ålder  samt  specialistkompetens,  eller  annan  vidareutbildning,  inverkade  inte  på 
copingstrategier  eller  upplevelser  av  stress  (Golbasi  et  al.,  2008;  Bianchi,  2004). 
Sjuksköterskan  inledde  arbetet  med  en  problemlösande  inställning  men  eftersträvade 
samtidigt bekräftelse från kollegor på att utförda eller planerade handlingar var korrekta (Hall, 
2004). LeSergent och Haney (2005) förklarade att när sjuksköterskan upplevde en låg grad av 
kontroll  över  en situation  tenderade  hon att  använda sig  av emotionellt  fokuserad coping 
eftersom hon inte bedömde sig kunna förändra situationen ifråga. Sjuksköterskor tenderade 
dock att närma sig problem på arbetsplatsen med en självsäker inställning och såg sällan en 
situation som hopplös (Golbasi et al., 2008).
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Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad 
stress

Sjuksköterskan använde sina kollegor som en stödfunktion i stressfyllda situationer (Olofsson 
et al., 2003). Erfarna sjuksköterskor såg dessutom fler möjligheter gällande skiftande beslut 
och prioriteringar då de hade varit  med om liknande situationer  tidigare och alltså kunde 
utnyttja sin erfarenhet och kunskap för att  minska stressupplevelsen (Silén et al.,  2008). I 
samband  med  stressfyllda  etiska  dilemman  uttryckte  sjuksköterskor  att  det  var  av  stort 
avlastande värde att uttrycka sin åsikt, även när det var uppenbart att det inte skulle komma att 
göra  någon  skillnad  för  situationen.  Anpassning  och  accepterande  var  i  slutändan  det 
vanligaste  agerandet  (Silén  et  al.,  2008).  Den  överlag  vanligaste  copingstrategin 
sjuksköterskor  använde  för  att  hantera  arbetsrelaterad  stress  var  emotionellt  fokuserad 
(Rodrigues & Chaves, 2008; Xianyu & Lambert, 2006; LeSergent & Haney, 2005; Bianchi, 
2004). Hög grad av arbetsrelaterad stress bidrog till att sjuksköterskan förlitade sig mer på 
känslofokuserad coping, främst socialt stöd (LeSergent & Haney, 2005). 
Copingbeteendet  positiv  omvärdering  förekom oftare  än  andra  beteenden  ingående  i  den 
emotionella strategin (Rodrigues & Chaves, 2008; Xianyu & Lambert, 2006; Bianchi, 2004). 
Hall  (2004)  beskrev  kommunikation  som en  viktig  del  i  hanterandet  av  stress.  Skiftande 
patientstatus och tung arbetsbelastning hanterades genom att använda kollegor för både verbal 
och  konkret  assistans.  Konflikter  med  övrig  vårdpersonal  tenderade  i  de  flesta  fall  att 
behandlas genom kommunikation, men vid de tillfällen då sjuksköterskan såg situationen som 
omöjlig att påverka, antogs en undflyende inställning (Hall, 2004). Socialt stöd har kunnat 
påvisas ha visst samband med utbrändhet (Shimitzutani et al., 2008) medan det i motsats till 
detta  hävdades  av  Button  (2008)  att  varken  stress  eller  coping,  var  för  sig,  hade  något 
samband med fysisk eller psykisk hälsa. Noterbart var dock att socialt stöd i samband med en 
hög arbetsstress enligt Button (2008) hade koppling till en försämrad hälsa. Alternativa sätt att 
hantera stress kunde innebära att röka, titta på tv, läsning eller fysisk aktivitet. Det sociala 
stödet  sågs  som  hjälpande  för  att  lättare  kunna  slappna  av  och  bearbeta  stressen. 
Självmedicinering i form av alkohol förekom (Murphy, 2004).

Enligt Xianyu och Lambert (2006) fanns det ett positivt samband mellan hög arbetsbelastning 
och användning av copingstrategier, undantaget distansering. I konflikt med läkare använde 
sig sjuksköterskan av konfrontation,  självbehärskning,  positiv problemlösning samt positiv 
omvärdering.  De  strategier  som  användes  i  samband  med  dödsfall  var  främst  positiv 
omvärdering och konfrontation medan positiv omvärdering och självbehärskning nyttjades för 
att hantera känslan av att vara dåligt förberedd (ibid). En positiv syn på arbetet bidrog även till 
att  sjuksköterskan  i  större  grad  nyttjade  en  problemfokuserad  copingstrategi  och  sällan 
begagnade undvikande eller flykt för att hantera stressen (Welbourne et al., 2006).

Ett ökat stöd från arbetsledningen var eftersträvansvärt (Olofsson et al., 2003). Tydliga och 
konkreta  mål  efterfrågades  för  att  öka  sjuksköterskans  möjlighet  att  hantera  stressen. 
Sjuksköterskor upplevde ett  behov av en särskild  rond där etiska beslut  kunde diskuteras 
(Silén  et  al.,  2008).   Möjlighet  till  eftertanke  och  bearbetning  av  känslor  beskrevs  som 
nödvändigt  (Olofsson  et  al.,  2003)  liksom gruppsupport  (Murphy,  2004).   Vikten  av  att 
genomföra en översyn gällande personalens moral och värderingar beskrevs (ibid).
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Diskussion

Metoddiskussion

Studien utfördes som en litteraturstudie och syftet var att identifiera stressfyllda situationer i 
sjuksköterskans arbetssituation samt hur dessa värderas och hanteras med hjälp av olika 
copingstrategier. Sökning i PubMed resulterade i 85 artiklar och efter genomläsning av 
abstract bedömdes 13 artiklar svara till valt syfte. Eftersom fokus låg på sjuksköterskans 
upplevelser bestämdes att artiklar rörande anhörigvård exkluderades. Därtill valdes artiklar 
gällande psykiatri bort eftersom de ej ansågs ha tillräckligt bred tillämpbarhet då den största 
delen av sjukvården består av somatisk vård. Detta kan diskuteras eftersom det under senare 
år framkommit att mer fokus bör läggas på psykiatri. I föreliggande studie bedömdes dock att 
ett snävare fokus gav styrka åt resultatet. Ett antal artiklar vars innehåll kunde tillfört kunskap 
valdes bort då de var skrivna på andra språk än engelska och svenska. I slutändan användes 
artiklar från fem olika världsdelar vilket betraktades som en styrka. Diskuterbart är huruvida 
sjuksköterskeprofessionen möjligtvis skiljer sig åt mellan världsdelarna men då de 
upplevelser av stress som framkom visade sig vara liktydiga bedömdes spridningen istället 
stärka föreliggande litteraturstudies validitet. Litteraturstudien genomfördes med en induktiv 
ansats då litteraturgenomgången i bakgrunden endast var ämnad att definiera de begrepp som 
studien undersöker utan ambition att redovisa någon teoretisk modell att hypotestesta. Efter 
genomläsning av artiklar i fulltext bedömdes tio av dem kunna tillföra kunskap till valda 
ämnesområdet. Inledningsvis ansågs artiklar från PubMed vara tillräckliga men efter 
genomläsning och gradering konstaterades att mer material gällande coping krävdes. En 
kompletterande sökning i PsycInfo genomfördes och ytterligare tre artiklar inkluderades. 
Sökningar utfördes även i Cinahl med syfte att kontrollera att inget material förbigåtts, vilket 
befanns vara fallet. Det hade varit önskvärt med större kvantitet av artiklar behandlande 
coping i tydligare bemärkelse. Dessutom hade det kunna vara en styrka om de artiklar som 
behandlade coping i större utsträckning använt samma mätinstrument. Både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar valdes ut för att både påvisa statistiskt bevisade faktorer samt uttryckta 
upplevelser av stress och stresshantering. Då båda typer av artiklar stärkte varandra 
resultatmässigt bedömdes det ej nödvändigt att i resultatet särskilja dem. Ett relativt stort antal 
av de använda artiklarna redovisade ej etiska aspekter, vilket kan tyckas vara en svaghet. 
Detta kan dock förklaras med att populationen bestod av sjuksköterskor och att studierna inte 
påverkade patienter. Analysen genomfördes genom att det efter den första genomläsningen 
framkom fyra teman under vilka meningsbärande utdrag ur artiklarna sorterades in. Inom 
dessa teman skapades även ett antal subteman. Till en början utgjorde dessa teman 
underrubrikerna under vilka resultatet sorterades in men för att få en tydligare anknytning till 
syftet bearbetades texten och underrubrikerna vilket ledde till den slutgiltiga utformningen. 
Denna textbearbetning betraktades som en styrka då större förståelse och tydligare fokus 
uppnåddes i resultatredovisningen. 

Resultatdiskussion

Carlssons och Einmans (2003) bedömningsmall för vetenskapliga artiklar användes för att 
granska samtliga artiklar i föreliggande studie. Majoriteten av förekommande artiklar erhöll 
grad I, innebärande hög vetenskaplig kvalitet. Inga av de inkluderade artiklarna graderades till 
lägre än grad II vilket anses vara en styrka. Artiklarna hade stor geografisk spridning gällande 
publikationsland vilket tyder på att stressfenomenet är världsomspännande och därför av stor 
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relevans. Artiklar, från exempelvis Asien, där det uttryckligen beskrevs att sjukvården skiljer 
sig från västerländska förhållanden valdes bort. Detta till följd av att de i föreliggande studie 
inte ansågs jämförbara med övriga artiklar eftersom religiösa och kulturella aspekter låg till 
fokus för stressupplevelse och stresshantering. Bortfall var något som inte redovisades 
utförligt i artiklarna dock hade flertalet studier en stor population vilket ansågs som stärkande. 
Vidare saknades etiska kommentarer för flertalet studier, detta förklarades i flertalet studier att 
eftersom patienter eller omvårdnad ej var involverad redovisades ej de etiska reflektionerna. 
Artiklar som behandlade stressupplevelser inom psykiatri, akutsjukvård samt vård vid 
palliativa institutioner valdes aktivt bort då situationer som uppstår på dessa arbetsplatser ej 
sågs som relevanta i den allmänna somatiska sjukvården. 

Ohälsa bland personal inom hälso- och sjukvård har de senaste åren ökat och sociala och 
organisatoriska förändringar ses som en orsak (Arbetsmiljöverket, 2009a). Sjuksköterskor 
löper stor risk att utsättas för stress inom sitt yrkesliv (McVicar, 2003). Stress som företeelse 
har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna i samband med nedskärningar inom 
sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskor tvingas som en konsekvens av dessa 
nedskärningar att utföra alltmer skiftande arbetsuppgifter på allt kortare tid (Hall, 2004). 
Sjuksköterskor förväntas klara av både att utföra många uppgifter samtidigt (McNeely, 2005) 
och att leva upp till de ökade krav som ställs av patienter och anhöriga (Silén et al., 2008). 
Samtidigt har sjuksköterskan ofta inte befogenhet att agera helt självständigt och att inte ha 
möjlighet att självständigt åtgärda uppkomna situationer är i sig stressframkallande (Smith, 
1993). Organisatoriska omstruktureringar och nedskärningar bidrar till att de stressfaktorer 
sjuksköterskan dagligen utsätts för ökar kontinuerligt och då sjuksköterskan inte kan påverka 
dessa förändringar växer problematiken med stress i arbetet ytterligare. 
..
I föreliggande litteraturstudie framkom att arbetsbelastning sågs som den starkaste källan till 
arbetsrelaterad stress (Healy & McKay, 2000; Murphy, 2004; Xianyu & Lambert 2006; 
LeSergent & Haney, 2005; Bianchi, 2004). Arbetsbelastning består av dels för mycket att göra 
på för kort tid och dels av resursbrist i form av kunskap och reell materialbrist (Smith, 1993). 
Sjuksköterskan har ett fysiskt tungt och tidspressat arbete. Dessa faktorers påverkan i form av 
arbetsbelastning ökar med minskad arbetsstyrka (Healy & McKay, 2000; Silén et al, 2008; 
LeSergent & Haney 2005) och både patientkontakt och patientutbildning blir lidande av 
tidsbristen (Murphy, 2004). McVicar (2003) påpekar att stresskällorna varit desamma under 
ett flertal år, dock har deras förekomst och därigenom påverkan på sjuksköterskan ökat, vilket 
bland annat kan ses (Hall, 2004) genom att sjuksköterskor, som en konsekvens av 
nedskärningar, tvingas att utföra alltmer skiftande arbetsuppgifter på allt kortare tid (ibid). 
Detta kan förklara det faktum att stress som företeelse har ökat kontinuerligt under de senaste 
decennierna i samband med nedskärningar inom sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). 
Sjuksköterskor förväntas klara av både att utföra många uppgifter samtidigt (McNeely, 2005) 
och att leva upp till de ökade krav som ställs av patienter och anhöriga (Silén et al., 2008). 
Samtidigt har sjuksköterskan ofta inte befogenhet att agera helt självständigt och att inte ha 
möjlighet att självständigt åtgärda uppkomna situationer är i sig stressframkallande (Smith, 
1993). Organisatoriska omstruktureringar och nedskärningar bidrar till att de stressfaktorer 
sjuksköterskan dagligen utsätts för ökar kontinuerligt och då sjuksköterskan inte kan påverka 
dessa förändringar växer problematiken med stress i arbetet ytterligare.

Resultatet visar att ju lägre kontroll sjuksköterskan upplever i en situation desto oftare 
använder hon en emotionellt inriktad coping (LeSergent & Haney, 2005). Samtidigt menar 
Lazarus (2006) att kontrollen minskar ju mer dysfunktionell den aktuella copingstrategin är. 
En sjuksköterska med positiv syn på arbetssituationen tenderar att i större grad anta en 
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problemfokuserad inriktning gentemot stress (Welbourne et al, 2006) något som enligt Rydén 
och Stenström (2008) visas genom aktiva försök att förändra situationen. Föreliggande studies 
resultat påvisar att känslan av att inte kunna påverka stressfaktorn är framträdande gällande 
politiska beslut, ekonomi (Silén et al, 2008) och organisationens mål (Olofsson et al, 2003). 
Till följd av detta upplever sjuksköterskan ibland hopplöshet (ibid). Kontrollförlusten kan leda 
till att sjuksköterskan allt oftare drar sig undan från den stressfyllda situationen med 
inställningen att inte kunna påverka. Otydliga mål i kombination med en ökande 
stressproblematik skapar en situation inom organisationen där stressen tillåts växa eftersom 
sjuksköterskans copingstrategi innebär att undvika konfrontation av stresskällan. I 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att sjuksköterskan har 
ansvar och en förväntad förmåga att aktivt medverka i arbetsmiljörelaterade frågor och verka 
för en god arbetsmiljö. Att inneha en kompetens vars krav i realiteten motarbetas både av 
sjuksköterskans egen inställning och i viss mån även av organisation och politiska beslut är 
bekymmersamt. Så länge sjuksköterskan inte känner att det finns möjlighet att påverka och 
delta i beslut gällande ekonomi och organisation kommer hon fortsättningsvis ha svårt att leva 
upp till de krav som definieras i sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Enligt resultatet 
påverkar olika copingbeteenden inte bara sjuksköterskans hälsa utan även patientsäkerheten 
(Golbasi et al, 2008). En situation där både patienter och personal inom hälso- och sjukvård 
utsätts för risker gällande just hälsa är direkt vådlig. Enligt folkhälsomål nummer sex 
(Folkhälsoinstitutet, 2009b) skall hälso- och sjukvård verka främjande för hela befolkningens 
hälsa och agera förebyggande gentemot ohälsa. I fokus står inte enbart patienterna utan även 
hälso- och sjukvårdspersonal som ska kunna ses som förebild av andra aktörer på 
arbetsmarknaden (ibid).

Olofsson et al. (2003) lyfter fram att den arbetsbelastning som blir konsekvensen av minskad 
arbetskraft får följder inte bara för yrkesliv utan även för privatliv. Detta kan härledas till den 
studie som genomfördes på fabriksarbetare där stressmarkörer visade sig vara förhöjda både 
efter arbetstidens slut och påföljande dag (McNeely, 2005). Smith (1993) förklarar 
hälsoriskerna med att utsättas för långvarig stress. Följderna kan bli hjärtsjukdomar, nedsatt 
immunförsvar, muskelnedbrytning (ibid). Andra allvarliga symtom som stress kan relatera i är 
fetma, högt blodtryck och depression. Dessa fysiologiska och psykologiska förändringar kan i 
förlängningen leda till en ökad dödlighet bland sjuksköterskor (McNeely, 2005). Ohälsa bland 
personal inom hälso- och sjukvård har de senaste åren ökat och sociala och organisatoriska 
förändringar ses som en orsak (Arbetsmiljöverket, 2009a).

Förekomst av hög arbetsbelastning hanteras som regel genom emotionellt fokuserad coping 
(Rodrigues & Chaves, 2008; LeSergent & Haney, 2005; Xianyu & Lambert, 2006; Bianchi, 
2004). Då emotionell coping även kan bestå av självmedicinering, t ex alkohol, ökar detta 
hälsorisken ytterligare (Rydén & Stenström, 2008). Starkt stressbelastade arbetsplatser 
tenderar att genomsyras av ett negativt stämningsläge (Healy, 2004). Detta tillsammans med 
Olofsson et al. (2003) konstaterande av att sjuksköterskor ofta upplever en maktlöshet och 
frustration är tydliga tecken på att risk för utbrändhet föreligger. Cynism, känslokallhet, brist 
på intresse är enligt Smith (1993) symtom på utbrändhet. Det finns ett tydligt samband mellan 
sjukskrivningar och ökningar av psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2009). Stämningsläget 
påverkar även vilka copingstrategier som används och vice versa (Welbourne et al., 2006). 
Obekväma arbetstider och skiftarbete är stresskapande för sjuksköterskan och leder till 
stressymtom och utmattning (Rodrigues & Chaves, 2008; Murphy, 2004). Omvårdnad är dock 
något som måste utföras under dygnets alla timmar. Detta är en situation som skapar stress 
men som samtidigt inte går att påverka. Folkhälsomål nummer fyra (Folkhälsoinsitutet, 
2009a) beskriver att de krav som ställs på anställda skall vara förenliga med individernas 
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möjlighet till en god hälsa och funktion i arbetslivet. Arbetet skall inte hindra en givande och 
hälsosam fritid. Kontroll, delaktighet och inflytande betonas liksom möjlighet att påverka att 
arbetsmängd ej överstiger förmåga att hantera densamma (ibid). Av detta kan man dra 
slutsatsen att en fortsatt ökning av arbetsrelaterad stress som riskerar att resultera i utbrändhet 
även kan leda till sjukfrånvaro. Fortlöpande stegring av antalet sjukskrivningar renderar i 
förlängningen i en minskad arbetsstyrka vilket ytterligare späder på arbetsbelastningen inom 
sjukvården och risker för patienters välbefinnande. Detta resulterar i en ond cirkel som måste 
brytas. 

Till sjukfrånvaro bidrar även konflikter med kollegor, läkare och chefer. Ett tydligt exempel 
på detta påvisas av Silén et al. (2008) som beskriver sjuksköterskans upplevelse av bristande 
förståelse från undersköterskor gällande sjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter. Även 
läkare visar en bristande insikt i sjuksköterskans arbete och agerar ofta nedvärderande (ibid). 
Intrakollegiala konflikter som leder till ett upplevt minskat stöd är belastande för 
sjuksköterskan (Silén et al., 2008) eftersom hon ser sina medarbetare som en stödjande 
funktion vid stress (Olofsson et al., 2003). Stöd från chefer och medarbetare ger ett ökat 
välbefinnande (McNeely, 2005) och det är vanligt att sjuksköterskan söker bekräftelse för att 
rättfärdiga sitt handlande (Hall, 2004). Button (2008) diskuterar kring ett stort socialt stöds 
samband med ökad stressupplevelse, något som kan tyckas motsägelsefullt. Sambandet är värt 
att notera men då Buttons (2008) studie hade ett ovanligt stort bortfall kan det inte entydigt 
konstateras att så är fallet.

Intraprofessionella konflikter baseras ofta på de olika professionernas vilja att framhäva och 
stärka sin position (LeSergent & Haney, 2005). Förekomsten av dylika konflikter har ökat i 
förekomst (McVicar, 2003). Sjuksköterskan har kunskap om och ansvar för både omvårdnad 
och medicinsk teknik. Sjuksköterskan har även en skyldighet att uppmärksamma och 
ifrågasätta otydliga ordinationer (Socialstyrelsen, 2005). Inom sjukvården samarbetar ett stort 
antal olika professioner. Rollkonflikter uppstår på arbetsplatser där de naturliga rollerna 
interagerar med varandra och där ramar för vem som gör vad ibland kan vara otydliga (Smith, 
1993). Detta gör att sjuksköterskeprofessionen till viss del inkräktar på andra professioners 
traditionella funktioner vilket är konfliktgrundande. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs sjuksköterskans ansvar och förväntade förmåga 
att initiera till goda yrkesrelationer inom vårdkedjan. Sjuksköterskan skall även i 
yrkesutövningen aktivt verka för och främja en god relation och samarbete med kollegor 
(Socialstyrelsen, 2005). Dock krävs det att samtliga professioner accepterar och respekterar 
varandra istället för att möta stressade arbetskamrater med, som det beskrivs i resultatet 
(Murphy, 2004), ifrågasättande blickar. Konflikter uppstår på alla arbetsplatser, men en 
konfliktfylld hälso- och sjukvård riskerar att resultera i samarbetssvårigheter som utgör en 
risk för både anställda och patienter. All vårdpersonal upplever stress och det vore troligtvis 
fördelaktigt att stödja varandra istället för att kämpa med mål att stärka sin egen professions 
ställning.

Slutligen bör nämnas att individens resurser avspeglas i stressreaktionen (Bianchi, 2004) och 
det finns ingen allmängiltig copingstrategi (Lazarus, 1991). Både ålder, emotionell mognad, 
självförtroende och socialt nätverk ligger till grund för stresshanteringen (Rydén & Stenström, 
2008) liksom erfarenhet (Hall, 2004). En kombination av både emotionell och 
probleminriktad coping anses skapa bäst förutsättningar för en god stresshantering (McVicar, 
2003). Dock använder sig sjuksköterskor i stor grad av emotionellt fokuserad stresshantering 
(Rodrigues & Chaves, 2008; Xianyu & Lambert, 2006; LeSergent & Haney, 2005; Bianchi, 
2004), vilket relaterat till det faktum (Ryden & Stenströms, 2008) att denna typ av 
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copingstrategier ökar i förekomst under stor stresspåverkan, tyder på att sjuksköterskor ofta 
och under långa perioder upplever stress. Stressupplevelsen baseras inte enbart på synliga 
faktorer såsom arbetsbelastning utan även på individens upplevelser (Button, 2008) och det är 
inte säkert att samma copingstrategi används vid snarlika situationer (Lazarus 1991; Lazarus, 
2000). Det är upplevelsen av bristfälliga individuella resurser som utlöser stressreaktionen 
(Monat & Lazarus et al., 2007). De personliga resurser som kan ses som yrkesrelaterade kan, 
enligt föreliggande studie, antas vara mindre hos en nyutexaminerad sjuksköterska vilket 
förklarar att de (Silén et al., 2008) upplever känslor av otillräcklighet och i större grad 
påverkas av stress (Hall, 2004). Dessutom är det svårare att se sina oerfarna kollegor som en 
resurs till följd av begränsad förståelse och kunskap om situationer som uppkommer i arbetet 
(ibid). Samtidigt som stress kan vara positiv genom att det skapar utvecklingsmöjligheter 
(Lazarus, 2006) så kan coping vara både negativt och positivt (Rodrigues & Chaves, 2008). 
Ett ökat inflytande över sin situation på arbetet och en ökad kunskap om stress och 
stresshantering förebygger ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2009d). Personal skall även få 
möjlighet till återhämtning och stöd. Stöd i form av extrapersonal vid hög arbetsbelastning 
och hjälp med prioritering av arbetsuppgifter ses som viktigt (ibid). Det är viktigt att 
identifiera, lyfta fram och analysera de faktorer som är stressfyllda på arbetsplatsen då det 
skapar möjlighet för sjuksköterskan att själv initiera och vidmakthålla stressreducerande 
åtgärder. Att aktivt få komma med förslag och uppleva delaktighet främjar arbetsplatsen i 
flera dimensioner.

Konklusion

Stresskällorna inom hälso- och sjukvård har varit de samma under lång tid men ökar i grad av 
påverkan. Arbetsbelastning är den vanligaste förekommande stresskällan på sjuksköterskans 
arbetsplats och ökar till följd av underbemanning och att sjuksköterskan belastas med alltfler 
arbetsuppgifter, exempelvis i form av administrativa uppgifter. Nära kontakt med svår 
sjukdom och död upplevs som stresskapande, särskilt i de fall då patienten är ett barn. 
Konflikter med både läkare och övrig vårdpersonal förekommer och skapar i sin tur en 
upplevelse av minskat stöd inom arbetsgruppen vilket får konsekvenser för både 
patientsäkerhet och sjuksköterskans copingstrategier. Det går inte att på förhand avgöra vilken 
typ av copingstrategi som är mest effektiv för en specifik individ och coping i sig kan fungera 
både hjälpande och hindrande. Stressupplevelsen baseras på upplevelsen av en situation och 
inte ren arbetsbörda. Individens resurser avgör vilken copingstrategi som kan användas i en 
given situation. När individen upplever bristfälliga personliga resurser utlöses en 
stressreaktion. Ålder, specialistkompetens eller övrig utbildning påverkar varken 
stressupplevelsen eller copingbeteendet.Att identifiera, lyfta fram och analysera stressfaktorer 
på arbetsplatsen, skapar möjligheter för sjuksköterskan att själv initiera och vidmakthålla 
stressreducerande åtgärder. Resultatet påvisar att förekomsten av emotionell coping såsom 
flykt och undvikande ökar vid större stresspåfrestning och kontrollen över en situation 
minskar i takt med att alltmer dysfunktionell coping används. Minskad kontroll gör att 
sjuksköterskan drar sig undan från situationen. En positiv syn på arbetssituationen ökar 
användandet av problemfokuserad coping. Sjuksköterskan hanterar vanligtvis stress genom 
kommunikation och genom att söka stöd hos medarbetare.

Implikation
Litteraturstudien framhäver vikten av en god stresshantering i vårdande yrken. Sjuksköterskan 
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behöver kunskap om yrkesrelaterad stress och dess risker för att undvika följder såsom 
stressrelaterade sjukdomar. Kunskapen skulle dels ingå i utbildningen men även 
vårdorganisationen behöver ta ansvar för utbildning och andra insatser för att hantera 
destruktiv stress. Arbetsplatser behöver utarbeta strategier för att hantera situationer som 
stressar medarbetare. Dagens sjuksköterskeutbildning berör coping endast ur ett 
patientperspektiv. Att integrera sjuksköterskans coping och hantering av stress i utbildningen 
är en utvecklingsmöjlighet som skapar bättre förutsättningar för en god stresshantering. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor bör få möjlighet till längre introduktion vid behov då det är 
viktigt för sjuksköterskan att känna sig redo för sina uppgifter och kunna hantera stressen som 
medföljer ett nytt yrke. Organisation, ledning och chefer behöver ha en öppen kommunikation 
med sina anställda och vara lyhörda för sjuksköterskornas egna förslag. Viktigt för 
sjuksköterskans möjlighet till problemfokuserade copingstrategier är att ledningen visar att de 
inser att arbetet medför stress och visar att det finns intresse för att finna lösningar. En fortsatt 
forskning med fokus på hur stress utvecklas är nödvändig, särskilt med fokus på hälso- och 
sjukvårdspersonal. Vidare är det viktigt med ytterligare forskning kring sjuksköterskans 
hantering av stress då det finns forskning kring upplevelser av stress men begränsad kunskap 
rörande copingstrategier. Då stressfaktorer troligtvis skiljer i förekomst mellan olika delar av 
sjukvården är det av intresse att närmare studera upplevelsen av stress och coping inom 
specifika områden såsom psykiatri och akutsjukvård
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Bilaga 1. Sökhistorik 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar
Genomlästa 

abstract
Urval 1 Urval 2

PubMed 091111 Coping skills (MeSh) 
AND
Nurse (MeSh) 
AND
Stress (MeSh)

1353

PubMed 091111 Coping skills (MeSh) 
AND 
Nurse (MeSh) 
AND 
Stress (MeSh) 
AND 
Workload 
NOT 
Review

104

PubMed 091111 Coping skills (MeSh) 
AND 
Nurse (MeSh) 
AND
Stress (MeSh) 
AND
Workload 
NOT
Review
Limit: publiceringsår 2000-2009

85* 85 13 10

PsycInfo 091120 Coping behavior (MeSh) 
AND
Occupational stress (MeSh) 

104* 31 3 3



AND 
Nurses (MeSh)
Limit: publiceringsår 2005-2009

*Dubbletter förekom.



Bilaga 2. Artikelöversikt.
Publikationså
r/-land

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet

2004/Brasilien Bianchi, 
E.R.F.

Stress and coping 
among 
cardiovascular 
nurses: a survey in 
Brazil

Att undersöka 
vilka stressfyllda 
situationer 
sjuksköterskor 
ställs inför inom 
arbetet på en 
cardio-vaskulär 
avdelning samt hur 
de hanterar dessa 
situationer genom 
coping.

Kvantitativ studie. Urvalet bestod av 76 
sjuksköterskor arbetande på ett sjukhus i São 
Paulo, Brasilien. Av dessa valde 58 (76,3%) 
att deltaga. 91% var kvinnor och medelåldern 
33,3 (31-40) år. Medelvärdet gällande antal 
års erfarenhet befanns vara 3,63 år (0-24, 
n=58). 94,8% hade specialiserat sig inom 
cardiovaskulär omvårdnad.
Metoden bestod av två mätinstrument. 
Nursing Stress Evaluation Questionnaire 
(NSEQ) består av 51 frågor indelade i sex 
underskalor bestående av förhållande till 
andra enheter, funktioner i den egna enheten, 
personalhantering, omvårdnad, samverkan 
inom den egna enheten samt 
arbetsförhållanden. Deltagarna svarar på en 
sjugradig skala där ett (1) innebär ingen 
stress och sju (7) innebär stor stress. Ways of 
Coping Questionnaire (WOCQ) består av 66 
frågor som hanterar handlingar och tankar 
som kan uppkomma vid en stressfylld 
situation. Svaren översätts i poäng på åtta 
underskalor som kategoriserar individen som 
användare av vissa copingstrategier 
bestående av 
konfrontativ, distanserande, själv-
behärskning, stödsökande, ansvars-

Det finns inga samband 
mellan demografiska 
faktorer (ålder, kön och 
erfarenhet) och källor till 
stress. Man fann 
kopplingar med stark 
korrelation mellan stress 
gällande förhållande till 
andra enheter och en 
konfrontativ coping, 
självbehärskande coping 
och stödsökande. Därtill 
fanns samband mellan 
stress från 
personalhantering och 
copingstrategier 
innefattande distansering 
och stödsökande samt 
mellan arbetsförhållanden 
och stödsökande. 
Sammantaget var den 
mest använda 
copingstrategin positiv 
omvärdering och i 
fallande ordning 
stödsökande, 
självbehärskning, 

Grad I



accepterande, flykt/undvikande, planerande 
problemlösning och positiv omvärdering. I 
studien användes en version av det 
ursprungliga formuläret översatt till 
portugisiska. De två bedömnings-
instrumenten kopplades samman och 
korrelationen kontrollerades med ett 
Spearman Test. Undersökningen använde sig 
även av ett tillägg gällande ålder, kön och 
erfarenhet inom sjuksköterskeyrket. Dessa 
faktorer sattes i korrelation till NSEQ och 
mättes med Fishers Test samt Spearmans 
Test.

planerande 
problemlösning, 
konfrontation, 
distansering, 
ansvarsaccepterande och 
flykt/undvikande. De fyra 
vanligaste 
stressfaktorerna var i 
fallande ordning 
arbetsförhållanden, 
personalhantering, 
omvårdnad och 
koordination av den egna 
enheten (denna sista 
faktor består av bl.a. 
resurser för att kunna 
genomföra hälsoarbetet).

2008/ 
Storbritannien

Button, L.A. Effect of social 
support and coping 
strategies on the 
relationship 
between health 
care-related 
occupational stress 
and health

Att undersöka 
copingstrategiers 
koppling till 
stressfaktorer inom 
hälso- och 
sjukvårdsarbete, 
samt till hälsa.

Kvantitativ studie. Urvalet bestod av 
sjuksköterskor, med olika grad av utbildning, 
från fem sjukhus i Wales, Storbritannien. 
2310 frågeformulär skickades ut och man 
fick svar på 212 st. (10,9 %). Populationen 
(n=212) bestod av 91 % kvinnor, 7 % män 
och 3 % av okänt kön. Medelåldern var 36,89 
(21-62) år. Graderna av utbildning samt antal 
deltagare från varje sådan var elva (11) 
barnmorskor, 13 avdelningssköterskor, 20 
översköterskor, 160 sjuksköterskor samt åtta 
(8) hjälpsköterskor. Inklusionskriterierna 
bestod i att deltagarna skulle arbeta heltid 
samt ha ansvar för olika delar av 
omvårdnaden. Metoden bestod av att 

Sköterskor som upplevde 
större arbetsbelastning 
upplevde samtidigt 
minskad kontroll över 
arbetstakten och högre 
arbetsotrygghet. Starka 
samband hittades mellan 
starkt socialt stöd, hög 
grad av stress och 
försämrad psykisk hälsa. 
När sköterskorna däremot 
upplevde lågt socialt stöd 
befanns hög arbetsstress 
ge förbättrad mental 
hälsa. Även när det gällde 

Grad II



deltagarna svarade på elva (11) olika 
bedömningsformulär som sattes samman till 
ett. Demografi samt genomförd arbetstid per 
vecka mättes med ett egenkomponerat 
formulär. För att beskriva arbetsosäkerhet 
användes Karaseks formulär med fyra frågor 
gällande bl. a. arbetstrygghet. 
Arbetsbelastning mättes med hjälp av 
Standard Shiftwork Index och framkom 
genom frågor kring fysisk och mental 
belastning samt känslomässig stress. 
Arbetstakt framkom genom en fråga där 
svaret gällde till vilken grad sjuksköterskan 
upplevde kontroll över planeringen av 
arbetstakt. Socialt stöd uppmättes med tolv 
(12) frågor där kvalitet samt kvantitet av stöd 
påvisades. Stöd i arbetet beskrevs genom 
besvarandet av Job Content Questionnaire 
(JCQ) Social Support Scale som består av 
elva frågor och behandlar samröre med 
medarbetare. Olika copingstrategiers 
användande mättes med Coping Strategy 
Questionnaire, åtta frågor med vilkas hjälp 
besvararen visar sig vara problem- eller 
känslofokuserad. Kronisk mental fatigue 
påvisades genom nio (9) frågor som mätte t 
ex energitillgång och beslutsfattande. 
Kognitiv och somatisk oro bestämdes med 
Cognitive-Somatic Anxiety Questionnaire 
där besvararen talar om till vilken grad 
han/hon upplevt olika symtom i samband 
med oro. Sköterskornas generella mentala 

fysisk hälsa påvisades 
samband mellan starkt 
socialt stöd, hög 
arbetsstress och sämre 
hälsa. Här kunde dock 
inget samband finnas 
mellan lågt socialt stöd 
och stress i förhållande 
till fysisk hälsa. 
Undersökningen kunde ej 
påvisa samband mellan 
varken känslo- eller 
problemfokuserad 
coping, stress och hälsa.



hälsa uppmättes med The General Health 
Questionnaire bestående av tolv (12) frågor 
som bl.a. tar upp självförtroende och 
depression. Slutligen mättes fysisk hälsa 
genom ett 16-frågors formulär som 
fokuserade på cardiovaskulära och 
gastronintestinala symtom. Eftersom 
allmänsjuksköterskor (n=160) utgjorde en så 
stor del av populationen (n=212) jämfördes 
deras resultat med de andra grupperna som 
helhet. 

2008/Turkiet Golbasi, Z., 
Kelleci, M. & 
Dogan, S.

Relationships 
between coping 
strategies, 
individual 
characteristics and 
job satisfaction in a 
sample of hospital 
nurses: cross-
sectional 
questionnaire 
survey

Att undersöka 
relationen mellan 
individuella 
faktorer, 
arbetstillfreds-
ställelse och 
copingstrategier. 

Kvantitativ enkätstudie. 250 sjuksköterskor 
på ett turkiskt sjukhus bjöds in till studien. 
186 (n=186) sjuksköterskor svarade på 
enkäten och svarsresponsen blev 74,4%. 
Tre frågeformulär användes.
Personal Data Form var en demografisk 
enkät med sju (7) frågor som samlade 
information om ålder, socialt status, 
utbildning, arbetslivs erfarenhet, 
anställningsform samt arbets position. 
Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 
undersökte graden av sjuksköterskornas 
upplevelse av ett tillfredsställande arbete 
genom ett frågeformuläg bestående av 11 
frågor. Populationen fick skatta upplevelsen 
av ett tillfredsställande arbete utifrån en skala 
mellan 1- ej tillfredsställd till 5- extremt 
tillfredsställd. 
The Ways of Coping Interventory (WCI)
undersökte vilka strategier sjuksköterskorna 
använde vid stress. Sex (6) subgrupper med 

Ålder, socialt status och 
utbildning relaterade inte 
med 
arbetstillfredsställelsen. 
De vanligaste 
copingbeteenden som 
användes var att använda 
sig av en självsäker 
ansats gentemot 
stressorn. Därefter följde 
en optimistisk ansats och 
att söka socialt stöd. 
Att se situationen som 
hopplös och att ge upp 
användes mer sällan som 
copingstrategi. Graden av 
att uppleva arbetet som 
tillfredsställande sjönk ju 
oftare individen använde 
hjälplöshet som en 
strategi. 
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totalt 30 frågor skattades utifrån en tre (3) 
gradig skala. Ju högre poäng desto oftare 
användes copingstrategin. 

Coping var viktigt både 
för sjuksköterskans hälsa 
men även för att 
upprätthålla en hög 
patientsäkerhet. 

2004/USA Hall, D.S. Work-related stress 
of registered 
nurses in a hospital 
setting 

Att undersöka vad 
sjuksköterskor 
upplever som 
stressande samt 
vilka 
copingmetoder 
som används för 
att hantera dessa.

Grounded theory. Urvalet bestod av tio (10) 
sjuksköterskor på ett universitetssjukhus. Av 
dessa (n=10) var nio (9) kvinnor och en (1) 
man. Urvalet syftade till att skapa stor 
spännvidd gällande ålder, arbetsområde och 
kön. Arbetsområden var allt från opererande 
avdelningar till bar, akutvård och psykiatri. 
Åldersmässigt låg variationen mellan 22 och 
52 år. Deltagarna hade arbetat mellan mindre 
än ett år och mer än 18 år. Ålder och 
yrkesmässig erfarenhet hade inget direkt 
samband. Grad av utbildning varierade 
mellan grundutbildning till flera 
kandidatexamina. Även skiftarbetesmässig 
spridning förelåg, med deltagare från både 
dag- och nattskift. Exklusionskriterier bestod 
av att man endast efterfrågade deltagare med 
fullgod anställning, d.v.s. inga sjuksköterskor 
som fortfarande befann sig i 
inskolningsfasen, provanställning eller 
deltidsarbete. Metoden utgjordes av öppna 
frågor, t ex ”hur definierar du en 
arbetsrelaterad, stressfylld situation?” och ” 
hur hanterar du stressfyllda situationer på 
arbetsplatsen?”. Intervjuerna spelades in och 
skrevs ut. Utöver dessa frågor observerades 
man även sjuksköterskorna under 15-

Fyra teman framkom som 
beskrev stress på 
arbetsplatsen: Att möta 
patientens behov (stress i 
form av resursbrist och 
utrustning men även i 
form av patienters snabbt 
skiftande tillstånd), 
förväntningar på sig själv 
från sjuksköterskan 
(starkt kopplat till 
föregående kategori i det 
att sköterskor kritiserade 
sig själva för att de inte 
kunde tillfredsställa 
patienters behov), 
kvantitativ 
arbetsbelastning (här 
ingick brist på adekvat 
utbildad arbetskraft, stor 
spridning i 
arbetsuppgifter samt krav 
på resultat) samt 
kollegors oerfarenhet. 
Stressfyllda situationer 
kopplades även ihop med 
dålig kommunikation 

Grad I



minutersperioder i deras dagliga arbete för att 
finna kopplingar till deras tidigare verbala 
svar. Observationerna noterades i ett formulär 
utvecklat vid en tidigare studie. Analysarbetet 
inleddes med att man två gånger läste igenom 
och kodade varje intervju. Genom analysen 
togs en tabell fram som visade stressande 
faktorer i arbetet, resultat av dessa faktorer 
och värsta stressfyllda situation. Det 
kontrollerades hur ofta varje typ av stress 
förkom samt huruvida det fanns 
demografiska kopplingar i form av t ex ålder, 
till vilka situationer/faktorer som uppfattades 
som stressande. Även observationerna av det 
dagliga arbetet delades in i kategorier som 
visade sig ha koppling till och stärka svaren 
från intervjuerna. Genom peer-review 
befanns tolkningen av svaren vara korrekta.

(bl.a. nedlåtande attityder 
från läkare), låg lön i 
förhållande till ansvar 
samt brister i teamarbete. 
Stress på arbetsplatsen 
ansågs av deltagarna 
skilja sig från stress i 
hemmet så till vida att de 
inte kunde komma ifrån 
situationen när de befann 
sig i yrkesrollen, vilket 
var särskilt tydligt bland 
sjuksköterskor med 
mindre erfarenhet. Målet 
för flertalet av deltagarna 
var att kunna lämna 
stressen på jobbet och 
inte ta med den hem. De 
copingmetoder som 
användes främst var att 
tala med kollegor, att få 
hjälp av kollegor samt 
problemlösning. Vikten 
av att kunna prata svåra 
situationer med kollegor 
betonades.

2000/Turkiet Healy, C.M. & 
McKay, M.F

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

Att hos 
sjuksköterskor 
undersöka 
relationen mellan 
arbets stress, 
copingstrategier, 

Kvantitativ enkätundersökning med 
standardiserade och öppna frågor. 
Populationen bestod av 129 sjuksköterskor 
varav 125 kvinnor och 4 män (n=129).
62% representerade ett privat sjukhus, 11% 
ett allmänt sjukhus, 9% ett äldreboende, 5% 

Den vanligaste använda 
copingmekanismen var 
planerande 
problemlösning (20%). 
Flykt och undvikand var 
den copingstrategi som 
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arbets 
tillfredsställelse 
och känsloutbrott.

en sjuksköterskeagentur och 5% en 
kommunal sjuksköterskeagentur. Medel-
värde på yrkeserfarenhet låg på 16år.
Fem standardiserade frågeformulär samt ett 
demografisk undersökningsformulär delades 
ut till deltagarna. Frågeformulär som 
användes var The Nursing Stress Scale, The 
Ways of Coping Questionnaire, The Coping 
Humour Scale (CHS), The Job Satisfaction 
Scale of the Nurse Stress Index och The 
Profile of mood States (POMS).
CHS bestod av 7 påståenden som skattades 
på en skala mellan ett (1)  tar starkt avstånd 
från till fyra (4) instämmer starkt. Höga 
poäng indikerar en förmåga att använda 
humor som en copingstrategi. POMS 
undersökte sinnesstämningen hos 
sjuksköterskor. Respondenterna fick 
utvärdera känslor de nyligen upplevt genom 
att värdera 37 adjektiv från noll (0) inte alls 
till fyra (4) extremt vanligt förekommande. 
Höga poäng påvisade ett negativt 
stämningsläge. The job Satisfaction Scale of 
the Nurse Stress Index bestod av fem olika 
påstående relaterat till arbetet. 
Respondenterna svarade på en skal från ett 
(1) tar starkt avstånd till fyra (4) instämmer 
starkt. Höga poäng påvisade en stark 
upplevelse av ett tillfredsställande arbete. 
Pearson´s product correlation coefficients 
användes för att upptäcka relationer. T-test 
serier utfördes för att säkerställa att det inte 

förekom minst.
Hög arbetsbelastning 
upplevdes som mest 
stress-belastande och 
innefattade: fysisk 
arbetsbelastning,
dålig bemanning
samt orealistisk 
tidstillgänglighet för 
arbetsuppgifter.



förekom större skillnader I svaren hos 
populationen som representerade privat vård 
jämförelse med den kommunala.

2005/Storbrita
nnien

LeSergent, 
C.M. & 
Haney, C.J.

Rural hospital 
nurse’s stressors 
and coping 
strategies: a survey

Att påvisa 
stressfaktorer hos 
sjuksköterskor på 
landsbygdssjukhus, 
samt att undersöka 
stressfaktorernas 
koppling till 
copingstrategier.

Kvantitativ och kvalitativ studie. 
Urvalsmetoden bestod i att man kontaktade 
tio (10) sjukhus inom ett visst lantligt område 
i Kanada (Northern British Columbia). 
Kravet var dessutom att varje sjukhus skulle 
ha 50 eller färre sängplatser samt bedriva 
akutsjukvård. Av dessa valde sju sjukhus att 
deltaga. 200 enkäter skickades ut och 87 
besvarades (44 %).
Metoden utgjordes av användandet av tre 
formulär. Dels ett formulär avseende 
demografiska frågor (ålder, kön, anställning, 
utbildning, antal arbetade år, arbetsområde, 
skifttyp och medelavlöning), dels The Ways 
of Coping Questionnaire med det som tillägg 
att varje sköterska ombads beskriva en 
stressfylld händelse på arbetet under de 
senaste två veckorna. Slutligen ingick The 
Nursing Stress Scale (NSS) som mäter 
stresskällor och deras förekomst i frekvens. 
Formuläret består av 34 potentiells stressande 
situationer och besvararen graderar på en 
fyragradig skala (0-3) hur ofta han/hon ställts 
inför situationen ifråga. Exempel på 
situationer som ingår är konflikter med läkare 
samt otillräcklig arbetsstyrka.
Analysen av svaren utfördes genom att de 
situationer sköterskorna ombetts beskriva, 
lästes igenom varefter nyckelområden söktes 

Den faktor som skapade 
mest stress hos 
sjuksköterskorna var 
arbetsbelastning (46 %) 
och därefter, i fallande 
ordning, konflikter med 
vårdpersonal (23 %), 
omvårdnadsproblem (12 
%), döden (6 %), 
problem med 
patienter/anhöriga (6 %) 
och slutligen rädsla för 
misslyckande (4 %). 
Samband påvisades 
mellan stress hos 
sjuksköterskor och 
känslofokuserad coping. 
Man kunde inte påvisa 
samband mellan 
sköterskor som upplever 
kontroll och 
problemfokuserad 
coping. Sjuksköterskorna 
använde sig i större grad 
av socialt stöd när 
stressen ökade men det 
befanns ej finnas 
samband mellan socialt 
stöd och ökad kontroll.

Grad I 
(uppmätt 
som 
kvantitati
v studie)



i dem. Dessa nyckel-områden placerades in i 
Parkes sju stresskategorier: Döden, konflikter 
med vårdpersonal, rädsla för 
misslyckande/yrkesmässig självsäkerhet, 
problem med patienter/anhöriga, 
arbetsbelastning, oro för 
omvårdnadskvaliteten samt övrigt. Denna 
sorteringsprocess genomfördes dels av 
författarna och dels av en oberoende student. 
De kvantitativa faktorerna korrelerades 
inbördes mot varandra för att påvisa existens 
eller frånvaro av samband. 

2004/Irland Murphy, F. Stress among 
nephrology nurses 
in Northern Ireland

Att utforska Nord 
Irländska 
njursjuksköterskor
s uppfattning av 
stress.

Randomiserad kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuver som 
analyserades med Grounded Theory. 
Populationen bestod av 10 (n=10) 
sjuksköterskor, varav en man, med en 
medelålder på 38år. Medelvärde på 
yrkeserfarenhet inom njursjukvård var 10år. 7 
sjuksköterskor hade grundutbildning och fyra 
av dem var Grade “E” Nurse vilket betyder 
att deras kliniska erfarenhet var betydligt 
högre än de andra tre sjuksköterskorna som 
var av Grade “D” – Junior Nurse. Tre 
sjuksköterskor var specialiserade inom 
njurmedicin.
Populationen representerade följande 
avdelningar inom njurmedicin: 
transplantationsavdelning, 
njurutredningsavdelning, koronisk 
dialysavdelning, akut dialysavdelning, 
njurmedicinsk avdelning samt en elektiv 

Fem olika teman 
identifierades. 
Arbetsinnehåll, 
resursproblem, 
yrkesmässig oro, 
arbetsrelaterad och 
yrkesmässiga relationer 
och yttre faktorer.
 Underbemanning 
upplevdes som ett 
stressande problem och 
flertalet av 
sjuksköterskorna 
upplevde deras 
arbetsplats som 
underbemannad.
En sjuksköterska berättar 
hur hon, efter att ha 
tvingats jobba över pga 
underbemanning, 
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njurkirurgiavdelning. Semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor spelades in på 
band och analyserades enligt ansats av 
Grounded Theory. Exempel på frågor kunder 
vara “Can you tell me about your work 
experience to date within this nephrology 
unit?” Medeltid på varje intervju var en 
timme.   

drabbats av 
lunginflammation. 
Även raster påverkades 
och flertalet av 
sjuksköterskorna uppgav 
att de tvingats äta sin 
lunch på expeditionen. 
Sjuksköterskorna 
upplevde ifrågasättande 
blickar från läkare som 
gick in och ut från 
expeditionen. “It is 
aweful because you have 
the doktors walking in 
and out and you have 
them looking at you, 
wondering why you are 
sitting there eating”.
Inhyrd personal 
upplevdes som ett 
stressmoment eftersom 
sjuksköterskorna då 
upplevde det som att de 
fick arbeta dubbelt så 
mycket. 
De copingmekanismer 
som identifierades I 
studien bestod av 
rökning, dricka med 
vänner, titta på tv, 
slappna av och umgås 
med vänner, läsa böcker, 



sporta samt att använda 
sig av humor. 

2003/Sverige Olofsson, B., 
Bengtsson, C. 
& Brink, E.

Absence of 
response: a study 
of nurses 
experience of 
stress in the 
workplace

Att förstå 
sjuksköterskors 
tankar kring stress 
på arbetsplatsen.

Grounded theory. Fyra sjuksköterskor från en 
svensk rehabiliterings-avdelning valde att 
deltaga. Metoden bestod av 
semistrukturerade frågor som följdes upp av 
frågor kring när, vad och hur. 
Öppningsfrågan var i samtliga fall ”hur 
upplever du stress i din arbetssituation?”. 
Intervjuerna spelades in och skrevs ut. 
Kategorier skapades med öppen och axial 
kodning. Koderna som då framkom, delades 
in i kategorier mellan vilka man letade 
samband och skapade större teman.

Fem teman framkom: 
brist på bekräftelse (med 
kategorierna brist på 
uppmuntran, osynlighet, 
upplevelse av osäkerhet 
samt brist på feedback), 
frustration (med 
kategorierna upplevelse 
av identitetsförlust, brist 
på tid för omvårdnad, 
känsla av att inte 
involveras i 
omvårdnaden), 
otillräcklighet (känsla av 
att inte räcka till, rädsla 
för att göra misstag, 
ifrågasättande av egna 
handlingar och sig själv), 
maktlöshet (ingen 
förändring, känsla av att 
ej tas på allvar, lågt 
inflytande över 
arbetssituationen) samt 
hopplöshet (brist på 
förtroende för 
överordnade, brist på god 
arbetsmiljö, upplevelse 
av modlöshet).

Grad II

2008/Brasilien Rodrigues, Stressing factors Att identifiera Kvantitativ undersökning med deskriptiv Den mest förekommande Grad I



AB. & 
Cahaves, EC.

and coping 
strategies used by 
oncology nurses

stressfaktorer på en 
onkologisk 
avdelning och 
klargöra vilka 
copingstrategier 
sjuksköterskorna 
använder för att 
hantera stress..

inriktning. 77 sjuksköterskor (n=77), 73 
kvinnor och 4 män, anställda på fem stora 
sjukhus I São Paolo, med minst ett års klinisk 
erfarenhet deltog I studien. Sjuksköterskorna 
fick svara på två frågeformulär. Coping 
strategies inventory bestod av 66 frågor som 
berörde tankar och handlingar kopplade till 
stressfyllda situationer.  Frågeformulär två 
var en  demo-grafiskt inriktad enkät, 
designad av forskarna. 

copingstrategin som 
användes av 
sjuksköterskorna I 
samband med stressfyllda 
situationer var positiv 
omvärdering.. Den 
situation som skattades 
som mest stressfylld för 
sjuksköterskorna var 
dödsfall hos patienter. 

2008/Sverige Silén, M., 
Tang, P.F., 
Wadensten, B. 
& Ahlström, 
G.

Workplace distress 
and ethical 
dilemmas n 
neuroscience 
nursing

Att åskådliggöra 
svenska 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
stress samt 
beskriva etiska 
dilemman på en 
avdelning med 
neurologisk 
inriktning.

Kvalitativ studie. Urvalet bestod av samtliga 
21 dagtidsarbetande sjuksköterskor på två 
avdelningar inom ett svenskt universitets-
sjukhus. Av dessa 21 valde en (1) att ej 
deltaga i studien p.g.a. tidsbrist varvid man 
inbjöd en nattarbetande sjuksköterska, som 
tidigare arbetat dagtid under lång tid, att 
deltaga. Slutligen deltog alltså 21 
sjuksköterskor i undersökningen. Deltagarna 
(n=21) hade en medelålder på 36,7 (24-62) 
år. Två av deltagarna var specialistutbildade. 
Metoden bestod av intervjuer som 
genomfördes under tre veckors tid i form av 
frågor kring vilka man reflekterade och 
ställde följdfrågor. Intervjuerna varade 45-80 
minuter. Exempel på frågor som ställdes: Vad 
gör dig upprörd på arbetsplatsen? Vilka 
situationer på arbetsplatsen gör att du känner 
dig ledsen efter arbetsdagens slut? Vad, på 
arbetsplatsen, hindrar lösandet av etiska 
dilemman? De ljudinspelade och nedskrivna 
intervjuerna behandlades genom induktiv 

Upplevelser av 
bedrövelse/kval på 
arbetsplatsen är ett stort 
problem för 
sjuksköterskor som 
arbetar inom det 
neurologiska området. 
Faktorer som leder till 
dessa upplevelser kan 
vara stor 
arbetsbelastning, tidsbrist 
och brist på inflytande 
både över arbete, krav 
och över lön, vilket leder 
till en känsla av 
maktlöshet och 
frustration. Inom temat 
etiska dilemman 
framkom att dylika 
svårigheter främst gäller 
inflytande över inledande 
eller avslutande av 
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kvalitativ innehållsanalys och delades genom 
detta in i meningsbärande enheter som sedan 
kondenserades och kodades. De kodade 
enheterna skapade teman och subteman som 
kritiskt granskades av två av författarna 
varvid vissa ändringar genomfördes.

behandling. Stressen över 
dessa situationer 
hanterades främst genom 
coping och genom att 
diskutera händelser med 
sina kollegor. 

2008/Japan Shimizutani, 
M., Odagiri, 
Y., Ohya, Y., 
Shimomitsu, 
T., Kristensen, 
T., Maruta, T. 
& Iimori, M.

Relationship of 
nurse burnout with 
personality 
characteristics and 
coping behaviors

Att undersöka 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor 
kopplat till 
personlighet och 
copingbeteende.

Kvantitativ studie. Urvalet bestod av alla 819 
sjuksköterskor arbetande på ett 
universitetssjukhus. Av dessa valde 778 
(95,5%) att deltaga. De manliga 
sjuksköterskor som deltog (15st) ansågs vara 
för få och ströks därför ur undersökningen, 
liksom 54 undersköterskor och två (2) 
sjuksköterskor som inte svarat på hela 
undersökningen. Det slutgiltiga 
deltagarantalet blev därmed 707 kvinnliga 
sjuksköterskor med en medelålder av 29,3 år 
(±8,4 år). Metoden bestod av frågor gällande 
demografiska faktorer (ålder, civilstånd, 
tobaks-/alkoholvanor, fysiska träningsvanor, 
sömn, arbetserfarenhet samt 
arbetsförhållanden) samt ett formulär 
sammansatt av fyra mätinstrument. 
Mätinstrumenten som användes till detta var 
Nursing Job Stressor Scale (NJSS), the 
Copenhagen Burnout Inventory (CBI), en 
japansk version av Eysenck Personality 
Questionnaire-Revised (EPQ-R) samt den 
japanska versionen av Brief COPE.
NJSS består av 33 frågor kring möjliga 
stressfaktorer på arbetsplatsen. Svaren 
kategoriseras in i sju (7) kategorier bestående 

Personlig utbrändhet 
befanns vara kopplat till 
ålder, kvantitativ 
arbetsbelastning samt 
kvalitativ 
arbetsbelastning. De 
copingstrategier som 
kunde kopplas till 
personlig utbrändhet var 
socialt stöd och 
självanklagelse samt 
personlighetfaktorerna 
neurotiska tendenser och 
utåtagerande. Gällande 
arbetsrelaterad utbrändhet 
visade sig de vanligaste 
orsakerna vara kvantitativ 
arbetsbelastning, 
konflikter med läkare, 
copingstrategierna socialt 
stöd samt beteendemässig 
frånkoppling och därtill 
en neurotisk tendens. 
Klient-relaterad 
utbrändhet kunde 
förklaras genom 
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av konflikter med omvårdnadspersonal, 
rollkonflikter, konflikter med läkare, 
svårigheter med döden, kvalitativ 
arbetsbelastning, kvantitativ arbetsbelastning 
samt konflikter med patienter.
CBI består av totalt 19 frågor som sätts in på 
tre underskalor bestående av personlig 
utbrändhet (trötthet som ej direkt kan kopplas 
till arbetsplatsen), arbetsrelaterad utbrändhet 
(trötthet/utmattning som direkt kan kopplas 
till arbetsplats/-förhållanden) och 
klientrelaterad utbrändhet 
(trötthet/utmattning som kan kopplas till 
arbete med andra människor).
Den version av EPQ-R som användes i 
studien bestod av tolv (12) frågor som var 
speciellt inriktade mot neurotiska tendenser 
och utåtagerande. 
Brief COPE består av 24 frågor som kopplas 
till sju (7) copingbeteenden: positiv aktivitet, 
socialt stöd, beteendemässig frånkoppling, 
ventilering, drickande, självdistraktion, och 
självanklagelse. I studien valdes beteendet 
”drickande” bort och från de övriga 
kategorierna användes två frågor kopplade 
till varje vilket gav ett slutligt antal av tolv 
(12) frågor.

konflikter med patienter, 
kvantitativ 
arbetsbelastning och 
rollkonflikter, 
copingstrategin 
beteendemässig 
frånkoppling samt en 
personlighet med 
neurotiska tendenser. Den 
i allmänhet största 
orsaken till alla tre 
formerna av utbrändhet 
var neurotiska tendenser.

2007/USA Welbourne, 
J.L., Eggerth, 
D., Hartley, 
T.A., Andrew, 
M.E. & 

Coping Strategies 
in the workplace: 
relationships with 
attributional style 
and job satisfaction

Undersöka 
relationen mellan 
hur sjuksköterskor 
ser på sin 
arbetssituation, 

Kvantitativ enkätstudie där 381 
sjuksköterskor tillfrågades att deltaga. 
Svarsfrekvensen uppmättes till 49,9% dvs en 
population på 190 sjuksköterskor (n=190). 
Medelåldern var 48,91år och medelvärdet på 

En positiv inställning till 
arbetet  leder till att flykt 
och undvikande mer 
sällan används som 
copingmekanism. Synen 
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Sanchez, F. vilka 
copingstrategier 
som används på 
arbetet samt 
graden av 
arbetstillfreds-
ställelsen.  

anställningsår var 21,01år. 61% arbetade 
inom slutenvård och 32% inom öppenvård. 
71,6% arbetade dagskift, 6,3% arbetade 
eftermiddag/kvällsskift och 15,3% arbetade 
nattskift. 
Frågeformulär som ingick I undersökningen 
var The Brief Cope, Occupational 
Attributional Style Questionnaire (OASQ) 
samt The Minnesota Satisfaction 
Questionnaire (MSQ). 

på arbetet påverkar ej hur 
mycket stödsökande 
strategier används. Man 
kan få fördelar, och 
känna mer glädje, i 
arbetet vid användning av 
tillfredsställande 
copingmetoder. En 
positiv inställning kan 
endast påverka 
tillfredsställelsen med de 
delar av arbetet man styr 
över själv.

2006/Japan Xianyu, Y. & 
Lambert, V.A

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

Identifiera vilka 
stressorer som 
finns på 
arbetsplatsen, vilka 
copingstrategier 
används för att 
hantera stressen 
samt graden av 
upplevd mental 
hälsa hos översjuk-
sköterskor.
Samt undersöka 
vilka samband som 
finns mellan 
coping sätt, 
arbetsstress och 
mental hälsa hos 
över-
sjuksköterskor?

Kvantitativ undersökning med deskreptiv 
ansats. 97 frågeformulär skickades ut och 92 
retunerades (94,8%) Populationen bestod av 
92 (n=92) översjuksköterskor varav 91 
kvinnor och en man. Medelåldern låg på 
36,5år och 69,75% hade en kandidatexamen 
inom omvårdnad. Populationen hade I 
genomsnitt en arbetserfarenhet på 16,7 år. 
Fyra frågeformulär låg till grund för 
undersökningen. 
Demographic Data Questionnaire 
utformades av Lambert. Enkäten var 
demografiskt utformad och undersökte ålder, 
kön, utbildning, yrkeserfarenhet, planera på 
att säga upp sig, sannolikheten att sluta arbeta 
som sjuksköterska inom 12månader, antalet 
medlemmar I hushållet samt inkomst. 
The SF-36 Health Survey undersökte 
hälsostatus. Enkäten bestod av 36 frågor som 

De stressfaktorer som 
upplevdes som mest 
förekommande var hög 
arbetsbelastning, döden 
och konflikter med 
läkare. De tre vanligaste 
copingstrategierna som 
användes var: Positiv 
omvärdering, planerande 
problemlösning och 
självbehärskning. 
Medelvärde  Vanligaste 
copingstrategi  i samband 
med arbetsstress var 
positiv omvärdering. 
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undersökte nio olika hälsoområden. 1. 
Begränsningar av fysisk aktivitet pga 
hälsoproblem. 2. Begränsningar av socaiala 
aktiviteter pga fysiska eller emotionella 
problem. 3. Begränsningar av normal 
rollaktivitet. 4. Kroppslig smärta. 5. Generell 
mental hälsa. 6. Psykologiska bekymmer och 
välmående. 7. Begränsningar I normal 
rollaktivitet pga emotionella problem. 8. 
Vitalitet. 9. Generell hälsoperseption. 
Frågorna värderades från 1 – utmärkt till 5- 
usel.
The Nursing Stress Scale och The Ways Of 
Coping Questionnaire fanns också med som 
undersökningsmaterial I enkäten.


