
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 

 

 

 

 

Omvårdnad 

Nursing science 

 

Sjuksköterskans copingstrategier mot arbetsrelaterad stress 

- en litteraturöversikt 

 

Josefine Bergstrand och Amanda Kjellström 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MITTUNIVERSITETET  

Institutionen för hälsovetenskap 

Författare: Josefine Bergstrand, jobe1133@student.miun.se, 

Amanda Kjellström, amkj1201@student.miun.se  

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad 

Termin, år: VT 6, 2015  

mailto:jobe1133@student.miun.se
mailto:amkj1201@student.miun.se


 

 

 

Abstrakt 
 

Bakgrund. Arbetsrelaterad stress uppstår när krav och påfrestningar blir för höga i 

förhållande till individens egna förmågor. Stress är något som varken kan eller bör undvikas 

och med hjälp av copingstrategier kan sjuksköterskan hantera förändringar i tankesätt eller 

agerande i stressfulla situationer. Syfte. Syftet var att identifiera hur sjuksköterskan hanterar 

arbetsrelaterad stress utifrån två frågeställningar; vilka copingstrategier använder sig 

sjuksköterskor av? Och vilka förslag på åtgärder har dem för att reducera stress? Metod. En 

litteraturöversikt gjordes med fjorton vetenskapliga originalartiklar från olika delar av 

världen av både kvalitativ och kvantitativ design som grund. Databaserna CINAHL, 

PubMed och PsycINFO användes som sökmotorer. Resultat. Sjuksköterskor uppgav många 

olika copingstrategier som användbara för att hantera stress, både individuella strategier och 

förslag på organisationsnivå. Fyra övergripande huvudkategorier identifierades; socialt stöd, 

koppla bort arbetet, förhållningssätt samt struktur i arbetet. Diskussion. Om sjuksköterskor får 

tillräckligt med stöd och återhämtning kan de troligtvis uppleva mindre stress. En väl 

fungerande ledning och struktur i arbetet är en förutsättning och verkar underlätta för 

sjuksköterskor att hantera dessa stressfulla situationer. Slutsats. Arbetsgivare måste förstå 

allvaret i detta problem och bör tillsammans med sjuksköterskan arbeta preventivt för att 

minska arbetsbelastningen. Detta leder till reducerad stress och mer välbefinnande både på 

och utanför arbetet. 

 

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, copingstrategier, litteraturöversikt, sjuksköterskan 
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1. Introduktion 
 

Under början av 1990-talet skedde stora ekonomiska och organisatoriska förändringar inom 

sjukvården i Sverige. Tekniken utvecklades genom att datorer började användas, kirurgiska 

ingrepp effektiviserades till följd av bland annat titthålsoperationer och bättre 

behandlingsmetoder infördes vilket gjorde att vårdtiderna minskade. Resultatet blev färre 

vårdplatser inom slutenvården och behovet av anställda minskade. Omstruktureringarna i 

arbetsorganisationen bidrog till en rad negativa konsekvenser för de anställda där 

otryggheten på arbetsplatsen ökade. Cirka 20 % av de anställda på sjukhusen sades upp och 

det var främst personer med kortare vårdutbildning som drabbades. Nedskärningen av 

personal gjorde också att sjuksköterskorna fick större krav och fler arbetsuppgifter att utföra 

(Theorell, 2006). 

 

2. Bakgrund 
 

Ordet stress har sitt ursprung från fysiken och anammades först av forskaren Walter Cannon 

till den medicinska världen. Den forskare som sedan utvecklade begreppet stress och dess 

betydelse var Hans Selye (Hasson, 2008). Enligt Selye är ordet stress svårt att definiera och 

det finns många missledande definitioner. Selye konstaterar utifrån tidigare definitioner att 

stress nödvändigtvis inte behöver vara något negativt och att det varken kan eller bör 

undvikas. Han menade att det vore mer korrekt att säga att stress är en gemensam nämnare 

för alla de anpassningsbara reaktioner som sker i kroppen när någonting förändras i 

individens miljö (Selye, 1984).  

 

Det finns tre olika faser av en stressreaktion, akut stress, långvarig stress samt utmattning. 

Rent fysiskt är den akuta stressen en sorts reaktion vars syfte är att på kort sikt öka 

förutsättningen att överleva i en viss situation där en speciell utmaning eller ett hot finns. 

Långvarig stress leder till ökad produktion av stresshormoner vilket i sin tur påverkar 

människans sömn och återhämtning samtidigt som de anabola hormonerna minskar. Dessa 

hormonförändringar får oss till en början att må bra genom att bli “euforisk” och okänslig för 

de varningssignaler som kroppen vanligtvis sänder ut. Senare kan detta resultera i 

biverkningar så som långdragna infektioner, eksem, överkänslighet för ljud och total trötthet. 
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Denna långvariga stress kan på sikt vara orsak till långvarig sjukdom och när kroppens 

signaler har ignorerats tillräckligt länge leder detta till stressens sista fas, utmattning. I detta 

tillstånd är kroppen så utmattad att det inte spelar någon roll hur mycket sömn och 

återhämtning den får (Hasson, 2008). 

 

Arbetsrelaterad stress uppstår när krav och påfrestningar blir för höga i förhållande till 

personens egna förmågor och flera olika faktorer påverkar hur individen hanterar stressfulla 

situationer med hjälp av coping (Leka, Griffiths & Cox, 2005). Med coping menas att hantera 

förändringar i tankesätt eller agerande i stressfulla situationer. Lazarus och Folkman 

definierar coping som ständigt skiftande kognitiva -och beteenderelaterade åtgärder för att 

hantera specifika inre och/eller yttre krav vilka bedöms som påfrestande eller överskrider de 

personliga resurserna. Denna definition utgår ifrån coping som en process vilket beskriver 

vad en person egentligen tänker eller gör i ett specifikt sammanhang (Lazarus & Folkman, 

1984).  

 

Det finns två huvudsakliga inriktningar inom coping enligt Lazarus och Folkmans teori, 

problemfokuserad coping samt känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping är 

ändamålsenlig och betyder att personen använder strategier för att lösa problemet främst i 

den miljö som orsakar stress. Detta innebär att direkt fastställa problemet, hitta alternativa 

lösningar och överväga vilken strategi som är mest användbar för att agera och lösa 

problemet som orsakar stressen. Känslofokuserad coping syftar till att förändra den 

känslomässiga responsen på stress. Denna typ av coping sägs uppstå när en person bedömer 

att det inte finns något konkret att göra för att ändra den hotfulla situationen eller 

miljöförhållande. Det kan vara att agera genom undvikande, det vill säga att man tar avstånd 

eller att förminska problemet genom att tänka att situationen kunde varit ännu värre än vad 

den är. Det kan också vara att individen försöker se det positiva ur problemet för att lättare 

hantera situationen (Lazarus & Folkman, 1984). En stressfull situation kan upplevas olika av 

olika personer och uppfattningen av vad som orsakar stress är väldigt individuell (Peters et 

al., 2012). Det finns heller ingen strategi som anses vara bättre än någon annan när det 

handlar om att hantera stress. Förmågan att hantera en specifik situation beror på vilka 

förutsättningar individen har. Det spelar alltså ingen roll vilken copingstrategi som används, 

huvudsaken är att den förändrar individens miljö till det bättre (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Ökad arbetsbelastning ses som den centrala orsaken till att sjuksköterskor upplever stress 

inom sin profession och detta kan leda till negativa konsekvenser både för den psykiska och 

fysiska hälsan (Lim, Bogossian & Ahern, 2010).  För att få en inblick i vad hög 

arbetsbelastning betyder kan det till exempel innebära krävande arbetspass med svårt sjuka 

patienter, dåliga arbetstider samt brist på personal och resurser (Valiee, Peyrovi & 

Nasrabadi, 2014). Sjuksköterskor beskriver att konsekvenserna av stress på arbetsplatsen 

påverkar deras välbefinnande negativt och de berättar om flera upplevda besvär till följd av 

stress, bland annat sömnbesvär, illamående och svårigheter att koncentrera sig. Dessa 

symtom som sjuksköterskorna beskriver har bevisats öka när det finns begränsat med tid för 

att utföra arbetsuppgifterna (Bégat, 2006). Förutom hög arbetsbelastning har brist på stöd 

från organisationen, skiftarbete och konflikter mellan kollegor visat sig vara framträdande 

orsaker som ökar stressen (Lim et al., 2010). För att kunna ge god vård till patienter behöver 

sjuksköterskan sköta sin egen hälsa och har ett personligt ansvar för att inte äventyra 

patientsäkerheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

2.1 Problemformulering 

Sjuksköterskans arbetssituation beskrivs ofta som stressande med en ständig otillräcklighet 

av resurser samtidigt som krav från både patienter, anhöriga och samhället ökar. 

Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar över patienternas omvårdnad och för att kunna hantera 

alla de uppgifter som förväntas är det viktigt att främja den egna hälsan. För att undvika 

sjukskrivningar på grund av stressrelaterade besvär och att på lång sikt klara av den stress 

som yrket innebär behöver detta problemområde belysas så att sjuksköterskor kan få hjälp 

att hantera och reducera den höga arbetsrelaterade stress som de i dagsläget upplever. 

 

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att identifiera hur sjuksköterskan hanterar 

arbetsrelaterad stress. 

3.1 Frågeställningar 

- Vilka copingstrategier använder sig sjuksköterskor av för att hantera stress? 
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- Vilka förslag på åtgärder har sjuksköterskor för att reducera stress? 

 

4. Metod 

4.1 Design  

En litteraturöversikt användes som design till detta arbete där material från tidigare 

forskning sammanställs till ett gemensamt resultat. Syftet med en litteraturöversikt är att 

skapa en överblick över aktuellt forskningsläge inom ett visst område (Friberg, 2012). 

4.2 Litteratursökning 

Utifrån valt problemområde gjordes en inledande sökning av aktuella vetenskapliga artiklar 

i sökmotorerna CINAHL, PubMed samt PsycINFO för att få en stor överblick över 

ämnesområdet. Först valdes relevanta sökord ut genom att identifiera CINAHL-Headings 

[Stress, occupational], Svenska MeSH-termer [Stress, Psychological], Thesaurus [Coping 

behaviour] samt fritextord för att få en så anpassad sökning som möjligt till syftet. Fritextord 

som användes var Occupational Health, Occupational stress, Stress reduction, Coping strategies, 

Nurse, Nurses och Nursing. När sökorden var godkända påbörjades de egentliga sökningarna 

utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som var bestämda vilket resulterade i tretton 

originalartiklar. En fjortonde artikel inkluderades i arbetet genom att läsa referenslistan i en 

annan uppsats och därefter söka fram artikeln i google scholar. 

 

För att få inkluderas i denna litteraturöversikt skulle artiklarna handla om copingstrategier 

mot stress utifrån ett sjuksköterskeperspektiv, vara skrivna på engelska samt vara 

publicerade mellan åren 2005-2015. Studier av både kvalitativ och kvantitativ design 

inkluderades. Artiklar som utgick ifrån chefer, studenter, patienter, vissa 

specialistsjuksköterskor (distriktssköterskor, barnmorskor och barnsjuksköterskor) eller 

fokuserade på mobbing och våld i sjuksköterskans arbetsmiljö exkluderades för att behålla 

rätt fokus.  
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Tabell 1. Sököversikt av artiklar i databasen CINAHL, 21 januari 2015. 

Sök-nr Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

#1 coping strategies - 6 137 - - - - 

#2 stress, occupational 

[MH*] 

- 10 021 - - - - 

#3 nurse OR nurses OR 

nursing 

- 588 215 - - - - 

#4 #1 AND #2 AND #3 English,  

2005-2015 

91 22 18 11 4 

*MH= Exact Subject Heading 

 

Tabell 2. Sököversikt av artiklar i databasen PubMed, 22 januari 2015. 

Sök-nr  Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

#1 Stress, Psychological 

[MeSH Terms] 

- 93 695 - - - - 

#2 Stress reduction - 49 851 - - - - 

#3 Coping strategies - 14 207 - - - - 

#4 Nurses OR Nurse - 298 343 - - - - 

#5 Occupational Health - 137 559 - - - - 

#6  #4 AND #1 AND #3 2005-2015 201 16 12 5 3 

#7  #3 OR* #2 AND #4 

AND #5 

2005-2015 70 11 4 4 1 

#8  #1 AND #2 OR* #3 

AND #4 

2005-2015 284 18 15 7 3 

*OR= Sökord som kombinerats med ”OR” har placerats på samma sökrad. 

 

 

Tabell 3. Sököversikt av artiklar i databasen PsycINFO, 22 januari 2015. 

Sök-nr Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1** 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

#1 Occupational stress - 21 059 - - - - 

#2 Coping behaviour 

[SU*] 

- 40 470 - - - - 
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#3 Nurse OR nurses OR 

nursing 

- 114 067 - - - - 

#4 #1 AND #2 AND #3 English,  

2005-2015 

114 15 8 4 2 

*SU= Subject heading 

**Urval 1: Antal relevanta artiklar efter att ha läst titel. Urval 2: Antal relevanta artiklar efter att ha läst 

abstrakt. Urval 3: Antal relevanta artiklar efter att ha läst hela artikeln. Urval 4: Antal granskade 

artiklar som har analyserats. 

 

4.3 Urval och granskning 

Genom att göra urval av artiklar i fyra steg kunde de mest relevanta artiklarna väljas. Dessa 

lästes i sin helhet och jämfördes med syftet samt inklusions- och exklusionskriterier. Vid 

granskning användes olika granskningsmallar för att bedöma studiernas kvalitet. Till de 

kvalitativa artiklarna användes en granskningsmall från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (2014) och för de kvantitativa artiklarna användes en mall för 

interventionsstudier samt en mall för deskriptiva studier modifierande utifrån bilaga i 

Forsberg och Wengström (2003). Samtliga artiklar granskades med ett kritiskt 

förhållningssätt (Axelsson, 2012). 

4.4 Analys  

Analys av data gjordes efter ett strukturerat arbetsätt där texten av valda artiklar har lästs 

flera gånger för att skapa en helhet och förståelse för dess innehåll. Varje enskild artikel har 

analyserats och jämförts med de andra artiklarna genom att söka likheter och skillnader i 

syfte, metod och resultat vilket redovisas kortfattat i en översiktstabell (se bilaga 1). I denna 

tabell redovisas även artiklarnas grad av kvalitet. Därefter sammanställdes relevant resultat 

från artiklarna i ett dokument för att finna gemensamma meningsenheter och bilda förslag 

till preliminära kategorier. Meningsenheterna sorterades sedan under de preliminära 

kategorierna för att identifiera ett mönster som illustrerade hur resultatet skulle byggas upp. 

De preliminära kategorierna bearbetades för att bli till slutliga kategorier och 

underkategorier som förtydligar resultatets innehåll (Friberg, 2012). 

4.5 Etiska överväganden 

Studier som involverar människor måste möta vissa etiska krav för att försäkra att deras 

rättigheter är skyddade (Polit, & Beck, 2012). I denna litteraturöversikt har studier som är 
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godkända av en etisk kommitté eller grundar sig på ett etiskt resonemang inkluderats. 

Nedanstående resultat grundar sig på adekvat fakta från artiklarnas resultat där inga egna 

slutsatser dragits. 

 

5. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån fjorton vetenskapliga studier gjorda i olika delar av världen, 

Australien, Iran, Japan, Kina, Portugal, Storbritannien, Taiwan och USA. Samtliga artiklar 

redovisar olika copingstrategier mot arbetsrelaterad stress samt förslag på åtgärder. Utifrån 

analys av dessa identifierades fyra övergripande huvudkategorier; socialt stöd, koppla bort 

arbetet, förhållningssätt samt struktur i arbetet. Med utgångspunkt från huvudkategorierna 

skapades sedan underkategorier; relationer och kommunikation, tro och religion, återhämtning, 

aktivitet, attityd, känslomässigt agerande, planering och aktivt handlande samt organisatoriska 

förändringar.  

 

5.1 Socialt stöd 

5.1.1 Relationer och kommunikation 

En utav de främsta copingstrategierna som sjuksköterskor använder mot stress är att söka 

socialt stöd (Laranjeira, 2011). En god kommunikation och ett gott samspel med sin chef är 

en bidragande faktor till att kunna hantera en ansträngd arbetetssituation. Känslan av att 

kunna prata om problem med sin avdelningschef och ha möjlighet att fråga om hjälp att lösa 

dessa problem anses vara av betydelse (Happell et al., 2013b; Jannati, Mohammadi & 

Seyedfatemi, 2011). Det finns de verksamheter där sjuksköterskor upplever att de har ett gott 

stöd från sin chef vilket har visats vara till hjälp vid den arbetsrelaterade stressen (Harris, 

2013). Sjuksköterskor känner sig mer avslappnade när det finns en öppenhet på 

arbetsplatsen där de kan prata med sina kollegor om jobbrelaterade problem och obehag 

samt finna lösningar tillsammans (Jannati et al., 2011). Att socialisera sig och söka 

emotionellt stöd från sina kollegor är av stort värde, på så sätt får sjuksköterskorna stöd och 

utbyte av varandra (Happell et al., 2013a; Harris, 2013; Lim, Hepworth & Begossian, 2011). 

En del sjuksköterskor uppskattar att umgås med kollegor även utanför arbetet för att söka 

stöd eller använda sociala medier för att avreagera sig. I motsats finns det även de 

sjuksköterskor som upplever att de inte har någon ork och känner att det är för fysiskt och 
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psykiskt påfrestande att umgås med folk utanför arbetet (Happell et al., 2013a). För 

sjuksköterskor som är nya på arbetsplatser kom ett förslag om att ha tillgång till en mentor 

eller handledare för att få extra arbetsrelaterat stöd (Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 

2014). 

 

Goda relationer till patienter och deras anhöriga samt stöd från sin egen familj och vänner är 

av betydelse för att sjuksköterskorna ska känna mindre stress. Vissa sjuksköterskor upplever 

att sin partner är viktig eftersom de kan känna trygghet och söka emotionellt stöd där 

(Jannati et al., 2011; Lim et al., 2011). Socialt nätverk och stöd från vänner spelar även en stor 

roll och hjälper dem. Vissa sjuksköterskor upplevde dock att de inte kunde ta upp känsliga 

frågor med deras familj och vänner som har med jobbet att göra på grund av 

tystnadsplikten. En annan svårighet med att söka stöd från utomstående är att de inte på 

samma sätt som kollegorna vet vad arbetet innebär och att det kan bli svårare för dem att 

relatera till stressen (Drury et al., 2014). Utöver sina kollegor och närstående vände sig vissa 

sjuksköterskor även till pastorer och socialarbetare när de kände sig stressade (Harris, 2013). 

 

5.1.2 Tro och religion 

Troende sjuksköterskor påstår att deras religion kan reducera och underlätta den upplevda 

stressen. Genom tro, inställning och synsätt om att människan är en del av ett större 

sammanhang som man inte kan ha någon kontroll över anses vara av betydelse för att finna 

mening. När inte någon verklig människa kan ge svar på frågor eller ge tillräckligt med stöd 

kan den egna tron hjälpa (Harris, 2013; Jannati et al., 2011; Lim et al., 2011). Vissa 

sjuksköterskor uppgav att de bad tillsammans med patienter under vårdtiden. Meditation 

ansågs också vara en spirituell grund som kan vara till hjälp för att hantera stress (Harris, 

2013). 

 

5.2 Koppla bort arbetet 

5.2.1 Återhämtning  

Sjuksköterskans arbetsplats är ofta hektisk och högljudd där apparater låter och 

patientklockor ringer. En del upplever att det inte finns tid att ta rast på deras avdelning, 
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därför vore en tyst plats där de kan komma ifrån arbetet en stund, fokusera och ta nya tag att 

föredra (Drury et al., 2014; Happell et al., 2013b). Genom att ta korta pauser i arbetet där det 

finns möjlighet att äta något eller bara vila en stund uppgavs av sjuksköterskorna bidra till 

minskad stress. Utanför arbetsplatsen var olika typer av avslappnande åtgärder vanligt 

förekommande. Genom att meditera, gå på spa, sova eller lyssna på musik kunde de lättare 

koppla bort arbetet och ett förslag om att spela musik på avdelningen framfördes (Gomes, 

Santos & Carolino, 2013; Happell et al., 2013b; Jannati et al., 2011; Lim et al., 2011). För att 

undersöka om musik kan bidra till minskad stress gjorde Lai och Li (2011) en studie där två 

sjuksköterskegrupper jämfördes där den ena gruppen fick lyssna på musik. Resultat visade 

signifikanta skillnader i självupplevd stress mellan grupperna efter interventionen. De 

deltagare som fick lyssna på musik upplevde mindre stress än de deltagare som inte 

lyssnade. 

 

Andra hjälpande strategier kan vara att läsa, skriva eller få massage. Några av 

sjuksköterskorna kom med förslaget att en massageterapeut skulle komma till avdelningen 

en gång i veckan för att ge en enkel huvud- och nackmassage (Happell et al., 2013b; Jannati 

et al., 2011). För att undersöka effekten av massage i ett försök till att lindra stress gjorde 

Cooke, Holzhauser, Jones, Davis och Finucane (2007) en interventionsstudie om 

aromaterapimassage. Studien uppmätte deltagarnas nivåer av stress och ångest före och efter 

massageinterventionen och resultatet visade att aromaterapimassage lindrade ångesten men 

inte den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna. 

 

5.2.2 Aktivitet 

För att minska stressnivån utanför arbetet deltar många sjuksköterskor i olika aktiviteter, det 

gör att deras tankar på det som orsakar stress skingras. Vissa motionerar eller ägnar sig åt att 

rida, gå på bio, se på film, shoppa eller göra saker med familjen (Cai, Li & Zhang, 2008; 

Gomes et al., 2013; Happell et al., 2013a; Lim et al., 2011). Träning i olika former var vanligt 

förekommande och sjuksköterskor uppgav förslag om möjligheter att kunna träna i 

anslutning till arbetsplatsen. För att underlätta träningsmöjligheterna var ett av förslagen att 

få tillgång till ett bra omklädesrum med dusch för de som cyklar eller springer till arbetet 

(Happell et al., 2013b). 
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Även initiativ till aktiviteter utanför arbetsplatsen tillsammans med kollegor var välkommet. 

Detta kunde innebära speciella event som att fira någon som fyller år eller att anordna 

maskerader med teman (Happell et al., 2013b). Vissa sjuksköterskor berättade att de använde 

alkohol och tobak som en stresslindrande åtgärd, en del föredrog att gå ut på puben medan 

andra drack när de kom hem från arbetet (Happell et al., 2013a). Enligt Gomes et al. (2013) är 

det främst de manliga sjuksköterskorna som använder sig av alkohol och tobak. 

 

5.3 Förhållningssätt 

5.3.1 Attityd 

Det har visat sig att personligheten har ett samband med vilken copingstrategi som 

sjuksköterskor använder sig utav. Personer som är öppna, ärliga och rätt fram eller vänliga 

och hjälpsamma använder sig vanligtvis utav problemfokuserad coping så som positiv 

attityd där de försöker se den stressfulla situationen ur ett annat perspektiv. Liknande 

resultat visades även hos personligheter som är noggranna, ambitiösa och ansvarsfulla 

(Burgess, Irvine & Wallymahmed, 2010; Gomes et al., 2013; Wang, Kong & Chair, 2011). De 

personer som däremot är ängsliga och osäkra uttrycker sig ofta med en negativ attityd som 

ett sätt att hantera stress (Burgess et al., 2010). 

 

5.3.2 Känslomässigt agerande 

En känslofokuserad strategi som används hos sjuksköterskor är att avreagera sig genom att 

uttrycka känslor i olika former så som skratt, gråt, ilska eller tystnad. Det fanns ett behov av 

att komma ifrån arbetet en stund för att få möjlighet till att kontrollera dessa känslor (Jannati 

et al., 2011). En del isolerar sig från andra människor eller tar med sig känslan av stress hem 

och avreagerar sig på familjen (Happell et al., 2013a). Att undvika eller konfrontera 

problemet har visat sig vara vanligt förekommande copingstrategier som är effektiva mot 

stress (Wang et al., 2011). Även acceptans är ett slags känslomässigt agerade som används 

genom att sjuksköterskorna accepterar att verkligheten är som den är och lärt sig leva med 

den (Gomes et al., 2013). För många sjuksköterskor är det viktigt att använda humor som en 

stressreducerande åtgärd vilket kan skapa en bättre atmosfär på arbetsplatsen. Skratt och 
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skämt mellan kollegor ger en avslappnad sammanhållning i arbetsgruppen och hjälper till 

att distrahera tankarna från stressen (Harris, 2013). Enligt Sasaki, Kitaoka-Higashiguchi, 

Morikawa och Nakagawa (2009) förhåller sig kvinnor och män olika till arbetsrelaterad 

stress. Kvinnor använder i högre utsträckning känslomässiga uttryck medan män använder 

sig av problemlösning. Genom att använd dessa strategier ökar den självupplevda förmågan 

att hantera olika stressfulla situationer och händelser. 

 

5.4 Struktur i arbetet 

5.4.1 Planering och aktivt handlande  

Det finns de sjuksköterskor som uppskattar ett organiserat arbetssätt där planering ofta 

används som ett verktyg i stresshanteringen vilket innebär att försöka hitta strategier för att 

lösa problemet som orsakar stress. Aktivt handlande innebär att vidta åtgärder för att göra 

situationen bättre (Burgess et al., 2010; Gomes et al., 2013; Laranjeira, 2011). Sjuksköterskor 

som är i behov av vila innan ett arbetspass försöker organisera och ha kontroll över sitt 

jobbschema för att inte bli för trötta på arbetet. Genom att berätta för sina nära och kära om 

behovet av planering kan de lättare hantera arbetet. Tidsplaneringen hjälper dem även att 

använda tiden mer effektivt, prioritera rätt samt arbeta fortlöpande och inte lämna uppgifter 

till senare tillfällen. Genom att vara medveten och förberedd på arbetsuppgifterna kan de 

lättare hantera arbetet (Jannati et al., 2011).  

 

5.4.2 Organisatoriska förändringar 

Organisatoriska förändringar är något som kan leda till att sjuksköterskor upplever minskad 

arbetsbelastning. Ett förslag var att införa en koordinator som inte har någon vårdande roll 

utan istället ägnar sig åt samordning och därigenom underlätta för sjuksköterskorna som 

arbetar nära patienterna (Happell et al., 2013b). Brister inom infrastrukturen är även något 

som bekymrar sjuksköterskor över lag. Många upplever att det inte finns tillräckligt med 

parkeringsplatser eller kollektivtrafik mellan hem och arbete. Att behöva parkera bilen långt 

ifrån sjukhuset innebär ett tillägg till sjuksköterskans arbetsdag och därför är ett förslag till 

bra parkeringsmöjligheter en önskan hos sjuksköterskorna (Drury et al., 2014; Happell et al., 

2013b). 
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Ett annat sätt att minska på arbetsbelastning är att försöka ändra arbetstiderna (Happell et 

al., 2013b). Att gemensamt driva denna fråga genom är något som sjuksköterskorna tar upp 

som förslag för att kunna reducera stressen (Jannati et al., 2011). Möjlighet till att känna 

delaktighet på arbetsplatsen är också en viktig del genom att sjuksköterskorna kan lämna 

förslag på hur de skulle vilja förbättra organisationen samt att det finns en utarbetad plan för 

hur förslagen ska genomföras (Happell et al., 2013b). Några sjuksköterskor nämnde förslag 

om att införa utbildningsprogram som hjälp att reducera stress, exempelvis inom 

mindfulness, meditation eller konfliktlösning (Drury et al., 2014). 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Till denna uppsats valdes litteraturöversikt som design eftersom den metoden ger en 

överblick inom området (Friberg, 2012). Sökningarna av artiklar till arbetet gjordes i tre olika 

databaser för att inte utesluta några huvudsakliga artiklar. Inledningsvis gjordes preliminära 

sökningar med ämnesorden stress, coping, nurse, work enviromnet och prevention vilket 

resulterade i fel fokus relaterat till bestämt syfte och sökstrategin var tvungen att ändras. 

Genom att ta hjälp av universitetets bibliotekarier ansågs ordet work environment vara en 

bidragande orsak till detta då det framförallt gav resultat på organisationsnivå. Sökordet 

work environment valdes därför bort och ersattes istället med ordet occupational stress som 

betyder arbetsrelaterad stress. Ordet prevention byttes ut mot coping strategies och fokus 

hamnade efter dessa ändringar mer på de individuella copingstrategierna hos 

sjuksköterskan. 

 

Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design inkluderades i arbetet som var publicerade 

under de senaste 10 åren för att få en inblick i det aktuella forskningsläget. Artiklarna 

härstammar från olika världsdelar och bidrar till ett bredare perspektiv inom området vilket 

ses som en fördel. Ingen svensk studie finns däremot med i resultatet vilket hade varit 

intressant för att kunna jämföra hur de svenska sjuksköterskorna hanterar stress till skillnad 

från sjuksköterskor från andra länder.  
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I denna litteraturöversikt inkluderades sex kvalitativa artiklar och åtta kvantitativa artiklar. 

De kvalitativa studierna har tillfört arbetet en mer djupgående förståelse därför att denna typ 

av studier innefattar intervjuer som ger möjlighet för sjuksköterskorna att själva berätta om 

sina upplevelser. De flesta kvantitativa studierna som inkluderats utgår från redan 

utarbetade frågeformulär för att ta reda på vilka copingstrategier som används eller är mest 

effektiva. Nackdelen med frågeformulär är att sjuksköterskorna i vissa fall inte kan ge en 

verklig bild över hur de hanterar sin stress eftersom dessa grundar sig på redan 

förutbestämda copingformulär.  

 

Det framkom enligt Sasaki et al. (2009) att män och kvinnor använder sig av olika 

copingstrategier vid stress. Det hade varit intressant att inkludera ytterligare studier med 

genusskillnader för att se om det finns generella skillnader mellan könen. Eftersom större 

delen av deltagarna i de studier som ingår i denna litteraturöversikt är kvinnor har troligen 

männens copingstrategier gått förlorade vilket leder till att detta resultat inte går att 

generalisera till de båda könen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera hur sjuksköterskor hanterar 

arbetsrelaterad stress, utifrån två frågeställningar; (1) vilka copingstrategier använder sig 

sjuksköterskor av för att hantera stress samt (2) vilka förslag på åtgärder uppger dem som 

skulle kunna bidra till reducerad stress. Huvudfynden i resultatet visar att de 

copingstrategier som sjuksköterskor främst använder för att hantera stress är att söka socialt 

stöd från sina kollegor och närstående. Vila och återhämtning både under och efter arbetstid 

framkom även som en central del. Ytterligare vanligt förekommande strategier var att ägna 

sig åt aktiviteter och annat som distraherar tankarna från den stressiga situationen, 

exempelvis motionera, lyssna på musik eller få massage. När det gäller önskemål på 

åtgärder som skulle kunna lindra stress uppkom många förslag på organisatoriska 

förändringar som kan förbättra förutsättningarna för sjuksköterskor att hantera stressfulla 

situationer. 
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Det sociala stödet i ovanstående resultat var en bidragande faktor för att reducera stress. 

Ytterligare en studie styrker behovet av stöd där anknytning till andra sjuksköterskor visade 

sig vara av betydelse för att kunna reflektera över vad som görs på arbetet och varför det 

görs (Clendon & Walker, 2012). Antagligen är det sociala stödet viktigt för att 

sjuksköterskorna ska kunna finna en mening med arbetet och bli inspirerade av varandra. 

Motgångarna som stress orsakar kan utifrån detta resultat sannolikt lättare hanteras när det 

finns en gemenskap på arbetsplasten. Resultatet visar även att ledarens roll på arbetsplatsen 

kan hjälpa till att reducera stress. En litteraturstudie av Twigg och McCullough (2014) 

belyser också att ledaren direkt kan påverka sin omgivning och miljö genom att använda ett 

kritiskt tankesätt till att förbättra relationer och finna lösningar på problem som uppstår på 

arbetsplatsen. Artikeln styrker även ovanstående resultat där det framkommer att stöd från 

sin chef är en vital del för att skapa en fungerande arbetsmiljö. Anledningen till varför ett 

gott ledarskap är viktigt kan beskrivas som en förutsättning för att kunna hantera stress. Ett 

fungerande ledaskap bidrar till en tryggare arbetsgrupp som i sin tur kan verka stödjande 

där både möjlighet att uttrycka känslor och åsikter finns. En hälsosam atmosfär på 

arbetsplatsen kan förmodligen leda till minskad arbetsbelastning och resultera i en mer 

effektiv vård. 

 

Många sjuksköterskor ovan betonar också vikten av att ta paus under arbetet och chans till 

vila efter arbetet. På flera arbetsplatser berättar sjuksköterskor att det ibland inte finns tid till 

att äta eller ta rast. En studie av Drach-Zahavy och Marzuq (2013) visar betydelsen för 

återhämtning och ledighet från arbetet. De undersöker hur sjuksköterskor återhämtar sig 

från två dagars ledighet under helgen i jämförelse med två dagar mitt i veckan och det 

framkommer att sjuksköterskor som har ledigt under helgen har större möjlighet att 

återhämta sig och återfå kraft och energi. Detta bevisar hur viktigt det är att ta hänsyn till 

sjuksköterskors chans till återhämtning både på och utanför arbetet. Sjuksköterskor bör 

förslagsvis fortsätta kämpa för att ändra och förbättra sina arbetstider eftersom ovanstående 

studie visar att lediga helger leder till större återhämtning hos dem. Förslag om massage som 

en åtgärd för att reducera stress var också något som kom fram i resultatet som en önskan 

hos sjuksköterskorna. Enligt Cooke et al. (2007) lindrade aromaterapimassage 

sjuksköterskornas nivå av ångest men inte stress. I en annan artikel visar liknande resultat 

signifikanta skillnader i ångestnivån hos sjuksköterskor som fick 15 minuter massage i 
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veckan under en period på minst fem veckor. Mindre ångest upplevdes av de deltagare som 

fick massage (Bost & Wallis, 2006). Ångest enligt denna bemärkelse är psykiska och fysiska 

faktorer av stress vilket då i sin tur borde betyda att om ångest kan lindras med hjälp av 

massage så borde även stress reduceras långsiktigt eftersom ångest är en del av stress.  

 

Ur resultatet framkom att sjuksköterskor använder sig av olika copingstrategier och enligt 

Lazarus & Folkman (1984) kan detta bero på vilka förutsättningar individen har. Även 

individens personlighetsdrag har visat sig vara av betydelse för hur stress hanteras. Det 

finns enligt denna teoretiska referensram ingen copingstrategi som är bättre än någon annan 

vilket kan speglas i resultatet där många olika copingstrategier framkom som hjälpsamma 

mot stress hos sjuksköterskorna. Fortsättningsvis beskriver Lazarus & Folkmans teori två 

huvudsakliga copinginriktningar, problemfokuserad coping samt känslofokuserad coping. 

Alla copingstrategier som identifierats i resultatet går att relatera till dessa två centrala 

copingstilar då sjuksköterskorna vanligtvis hanterade problemen genom att aktivt ta tag i det 

som orsakar stressupplevelsen eller genom att förändra sitt tankesätt för att glömma det 

verkliga problemet. En studie har undersökt vilken av dessa två copingstilar som används 

mest utifrån Lazarus & Folkmans copingformulär från 1985. Enligt studien framkom att 

känslofokuserad coping användes något mer frekvent bland deltagarna än 

problemfokuserad coping. Det har dock visat sig att problemfokuserad coping är mer 

effektivt mot stress och även bidrar till ökad psykosocialt välbefinnande hos 

sjuksköterskorna. Känslofokuserad coping förknippas enligt studien med negativa 

konsekvenser för sjuksköterskornas hälsa medan problemfokuserad coping bidrar till bättre 

personlig utveckling, mer självständighet, positiva relationer samt mer känsla av mening 

med livet (Loukzadeh & Mazloom Bafrooi, 2013). Ännu en studie lyfter problemet med 

känslofokuserad coping just för att denna strategi anses dölja den verkliga orsaken till 

problemet genom att undvika eller blockera tankarna. De negativa konsekvenserna finns då 

fortfarande kvar att hantera för individen (Peters et al., 2012). I ovan nämnda resultat 

framkom att sjuksköterskor kom med förslag om att införa utbildningsprogram. Eftersom 

flera artiklar belyser svårigheten med känslofokuserad coping borde arbetsgivare förslagsvis 

lägga mer fokus på att utbilda sin personal i att lära sig hantera stress enligt 

problemfokuserad coping. Detta betyder att sjuksköterskorna får de verktyg som krävs för 

att hantera problemet som orsakar stress.  
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6.3 Slutsats 

Stress är något som inte bör eller går att undvika och därför är det viktigt att lära sig hantera 

stressfulla situationer på bästa möjliga sätt. Flera olika individuella copingstrategier 

framkommer som användbara mot arbetsrelaterad stress och genom att uppmärksamma 

dessa åtgärder kan sjuksköterskans hälsa och välbefinnande öka både på och utanför arbetet. 

Hög arbetsbelastning är en bidragande orsak till att sjuksköterskor upplever stress på arbetet 

vilket är något som arbetsgivare måste börja förstå allvaret i och arbeta preventivt mot. Ett 

gott samspel mellan arbetsgivare och sjuksköterskor leder till att problemet ses från olika 

synvinklar vilket är positivt för yrkets framtida utveckling samt ger mer långsiktiga 

lösningar för alla inblandade. Denna litteraturöversikt kan tänkas bidra positivt på många 

sätt för sjuksköterskor som arbetar under hög arbetsbelastning. Genom att få dem att stanna 

upp och tänka efter hur deras arbetssituation ser ut kan de med inspiration från andra 

sjuksköterskor agera för att förbättra sitt sätt att hantera stress. Eftersom långvarig stress kan 

påverka sjuksköterskans hälsa negativt och i sin tur leda till förödande konsekvenser för 

vården är detta ett viktigt område att uppmärksamma. Förslagsvis borde kommande studier 

fokusera på effekten av dessa individuella copingstrategier som framkommit. Det vore också 

intressant att se mer kvalitativ och fenomenologisk forskning inom området som fördjupar 

sig i ett få antal sjuksköterskors livsvärld för att upptäcka hur stress påverkar individens 

vardag när det gäller till exempel familjerelationer och existentiella frågor som ger en bild av 

ett större sammanhang. 
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Bilaga 1 
 

Författare 

Årtal  

Land 

Design 

 

Syfte Antal 

deltagare  

Metod  Huvudresultat Kvalitet  

Burgess et al. 

(2010). 

Storbritannien 

Kvantitativ Syftet är att undersöka 

relationen mellan 

personlighetsdrag, 

arbetsrelaterad stress och 

copingstrategier hos 

intensivvårds sjuksköterskor. 

 

46  Enkätundersökning 

 

Resultatet visar att det finns ett 

samband mellan olika 

personlighetsdrag och vilka 

copingstrategier dessa använder sig 

av. Personer som exempelvis är öppna 

använder i högre grad problem-

fokuserad coping. 

Medel 

 

Etiskt 

godkänd 

Cai et al. 

(2008). 

Kina 

Kvantitativ Syftet med studien är att (1) 

identifiera stressorer och 

copingstrategier i arbetsmiljön 

samt (2) undersöka relationen 

mellan deltagarnas 

demografiska fakta, stressorer 

och coping-strategier. 

188  

 

Enkätundersökning Resultatet visar att den mest 

rapporterade stressoren var 

arbetsbelastning. Resultatet visar också 

att positiv coping användes i högre 

grad, där deltagarna sökte stöd och 

pratade med andra samt deltog i 

aktiviteter osv. 

Medel 

 

Etiskt 

godkänd 

Cooke et al. 

(2007). 

Australien 

Kvantitativ  Syftet är att (1) utvärdera hur 

användningen av aromaterapi 

massage och musik som åtgärd 

kan minska den arbetsrelaterade 

stress och ångest som 

akutvårdspersonal upplever & 

(2) jämföra eventuella skillnader 

i resultatet mellan sommar och 

vinter.  

360  Interventionsstudie Resultatet visar att nivån av ångest 

sjönk signifikant efter 

massageinterventionerna. Inga 

signifikanta skillnader visades mellan 

sommar och vinter gällande 

arbetsrelaterad stress. 

Hög 

 

Etiskt 

godkänd 



 

 

 
 

Drury et al. 

(2014). 

Australien 

Kvalitativ Syftet är att utforska faktorer 

som påverkar sjuksköterskans 

tillfredsställelse, trötthet, ångest, 

depression och stress samt att 

beskriva sjuksköterskors 

strategier för att öka deras 

arbetstillfredsställelse. 

10  Semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupp (5), 

intervju öga mot 

öga (3) och 

telefonintervju (2). 

 

Resultatet bygger på sju olika teman; 

socialt nätverk och stöd, infrastruktur, 

miljö och livsstil, kunskap, ledarskap, 

stress och förslag till att förbättra det 

psykiska välbefinnandet. Många av de 

förslag som sjuksköterskorna gav 

handlade om förändringar på 

organisationsnivå. 

Hög 

 

Etiskt 

godkänd 

Gomes et al. 

(2013). 

Portugal 

Kvantitativ Syftet är att identifiera stressorer 

och copingstrategier hos 

onkologisjuksköterskor på tre 

sjukhus i Portugal. 

 

96  Enkätundersökning Resultatet visar att de copingstrategier 

som använts av de flesta är planering, 

aktiv coping, acceptans, 

självdistraktion och positivt tänkande. 

Medel 

 

Etiskt 

godkänd 

Happell et al. 

(2013b). 

Australien 

Kvalitativ Syftet är att utifrån 

sjuksköterskans perspektiv 

identifiera orsaker till stress och 

hur dessa kan reduceras. 

38  Sex fokusgrupper. 

Två öppna 

intervjufrågor.  

 

Resultatet visar elva förslag på 

åtgärder som sjuksköterskan anser kan 

bidra till reducerad stress, bland annat 

att förändra arbetstiderna, se till att de 

får rast, musik på avdelningen och 

anordning av speciella event. 

Hög 

 

Etiskt 

godkänd 

Happell et al. 

(2013a). 

Australien 

Kvalitativ Syftet är att utforska och 

identifiera hur sjuksköterskor 

hanterar arbetsrelaterad stress 

utanför arbetet. 

 

38 Sex fokusgrupper. 

En öppen fråga 

samt 

semistrukturerade 

följdfrågor.  

Resultatet presenterar elva 

copingstrategier som brutits ner till 

fem huvudkategorier: 

substansanvändning, socialisering, 

delta i aktiviteter samt antisocialt 

beteende. 

Hög 

 

Etiskt 

godkänd 

Harris  

(2013). 

USA 

Kvalitativ  Syftet utgår ifrån två frågor: (1) 

vilka copingstrategier anser 

sjuksköterskor inom 

hospiceverksamhet är mest 

19  Fyra fokusgrupper. 

Intervjuer enligt 

intervjuguide. 

Resultatet presenterar fyra teman: 

socialt stöd, humor, böner/meditation 

och organisationsresurser. Den främsta 

copingstrategin var att söka stöd hos 

Hög 

 

Etiskt 

godkänd 



 

 

 
 

effektiva? (2) Vilka resurser 

inom organisationen finns att 

tillgå? 

sina kollegor och chefer. 

Jannati et al. 

(2011). 

Iran 

 

Kvalitativ Syftet är att utforska 

copingstrategier som används 

av Iranska kliniska 

sjuksköterskor.  

28  Semistrukturerade 

intervjuer  

Resultatet presenterar fem kategorier 

av stressorer som framkom i 

intervjuerna. Utifrån dessa framkom 

sex olika copingstrategier som 

beskriver tidsplanering, självkontroll, 

emotionella strategier, kognitiva 

strategier samt samspel som effektiva 

åtgärder. 

Hög 

 

Etiskt 

godkänd 

Lai & Li 

(2011). 

Taiwan 

Kvantitativ  Syftet är att utforska effekten av 

musik på olika aspekter av 

stress samt att utforska samband 

mellan önskad musik och stress. 

54 

 

Interventionsstudie Resultatet visar att det fanns 

signifikanta skillnader på stressnivån 

mellan interventions-grupp och 

kontrollgrupp. 

Hög 

 

Etiskt 

resonema

-ng 

Laranjeira 

(2011). 

Portugal 

Kvantitativ Syftet är att klargöra sambandet 

mellan den upplevda 

arbetsrelaterade stressen och de 

copingstrategier som 

Portugisiska sjuksköterskor 

använder. 

 

102 Enkätundersökning Resultatet visar att den främsta 

copingstrategin so användes var 

självkontroll följt av planerad 

problemformulering och söka socialt 

stöd.  

Medel  

 

Etiskt 

godkänd 

Lim et al. 

(2011). 

Australien 

Kvalitativ  Syftet är att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av 

daglig stress och coping. 

23  E-mail intervju, 

semistrukturerade 

frågor. 

Resultatet presenteras utifrån tre 

huvudteman: Orsaker till stress, vad 

som får dem att må bra samt hur de 

hanterar stress. Sjuksköterskorna 

uppgav att ta pauser, söka emotionellt 

stöd och sin egen tro var hjälpande 

Medel 

 

Etiskt 

godkänd 



 

 

 
 

faktorer vid stresshantering. 

Sasaki et al. 

(2009). 

Japan 

Kvantitativ Syftet är att undersöka 

relationen mellan 

stresshantering och utbrändhet 

hos Japanska sjuksköterskor på 

sjukhus. 

1291  Enkätundersökning Resultatet visar skillnader mellan män 

och kvinnor i hur de hanterar stress. 

Kvinnor använde sig mer av 

emotionella uttryck och att söka stöd 

medan män använde sig mer av 

problemlösning. 

Medel 

 

Etiskt 

godkänd 

Wang et al. 

(2011). 

Kina 

Kvantitativ Syftet är att undersöka 

relationen mellan 

arbetsrelaterad stress och 

copingstrategier hos 

sjuksköterskor från Hong Kong 

som arbetar på en akut kirurgisk 

enhet. 

98  Enkätundersökning Resultatet visar att dem mest använda 

copingstrategierna var att undvika 

problemet följt av ett konfronterande 

och optimistiskt förhållningssätt. Dem 

mest effektiva strategierna var dock 

konfronterande och undvikande. 

Medel 

 

Etiskt 

godkänd 

 

 


