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Abstrakt 

 

Bakgrund: Utbrändhet är ett vanligt problem med en rad komplikationer som 

fysiska och psykiska besvär, hjärt- och kärlsjukdomar och muskelsmärtor. 

Copingstrategier som emotionellt inriktad coping och probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping är vanligt använda strategier för att förebygga utbrändhet. 

Att sambandet mellan dessa copingstrategier och utbrändhet undersöks är därför av 

stor vikt.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva samband mellan olika typer av 

copingstrategier och utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal. 

Metod: Författarna har med hjälp av vetenskapliga artiklar utfört en litteratur studie 

med kvantitativ ansats. 

Resultat: Tre huvudkategorier och sex subkategorier identifierades. De tre 

huvudkategorierna innefattade olika former av emotionellt inriktad coping, 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och övrigt resultat.  

Konklusion: Olika former av copingstrategier som hälso- och sjukvårdspersonal 

använder kan ha samband med högre och/ eller lägre utbrändhet relaterat till 

dimensionerna inom mashlach burnout inventory. Författarna till denna 

litteraturstudie drar slutsatsen att det finns behov av ytterligare forskning om 

samband mellan olika typer av copingstrategier och utbrändhet i relation till 

dimensionerna inom maslach burnout inventory bland hälso- och sjukvårdspersonal. 

Nyckelord: Hanteringsstrategier, sjukvårdspersonal, utbrändhet.



 

Connection between different types of coping strategies and burnout 

among health professionals - a literature study. 

 

Abstract  

 

Background: Burnout is a common problem with a number of complications such 

as physical and psychological struggles, cardiovascular diseases and muscle pains. 

Emotionally focused coping and problem-oriented coping/ task oriented coping is 

commonly used strategies to prevent burnout. The connection between these coping 

strategies and burnout is therefore of great importance.  

Purpose: The purpose of this study was to describe the connection between different 

types of coping strategies and burnout among health professionals. 

Method: The authors have with help of scientific articles conducted a literature 

study with a quantitative approach. 

Results: Three head categories and six sub categories were identified. The head 

categories included different forms of emotionally focused coping, problem focused- / 

task oriented coping and other results.  

Conclusion:  Different forms of coping strategies that healthcare professionals use 

may have a connection with higher and/ or lower burnout related to the dimensions 

in mashlach burnout inventory. The authors of this literature study makes the 

conclusion that there is a need of more science about the correlations between 

different types of coping strategies and burnout in relation to the dimensions in 

maslach burnout inventory amongst healthcare professionals. 
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Bakgrund 

 

Utbrändhet är vanligt bland hälso- och sjukvårdspersonal och det syns att detta har 

negativ inverkan både på hälso- och sjukvårdspersonalen samt på patienterna 

(Griner, 2013). Resultat från studier bland vårdpersonal i olika vårdkontexter med 

olika yrkestillhörighet rapporterar varierande prevalenssiffror gällande utbrändhet. 

Exempelvis visar resultat att prevalensen inom intensivvård är 46,5% (Embriaco et 

al., 2007), 26% inom akutsjukvård (Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015) samt 33,9 

och 54,6% inom primärvård (Spinelli, Fernstrom, Galos & Britt, 2016; Gregory 

& Menser, 2015). Sedan 2009 har antalet sjukdomsfall med en psykisk diagnos ökat 

och år 2012 förekom det ungefär 430 000 sjukdomsfall som varade längre än två 

veckor. Lite drygt 95 000 av dessa sjukdomsfall var relaterade till psykisk ohälsa 

(Försäkringskassan, 2013). Mellan åren 2011 och 2014 ökade förekomsten av 

sjukdomar på grund av olika former av psykiska sjukdomar och var år 2014 uppe i 

35% (Försäkringskassan, 2015).  

Det finns ingen allmänt vedertagen definiton på utbrändhet (Peterson, 2008) och det 

finns minst 30 olika definitioner och 132 olika symtom beskrivna i litteraturen 

(Schaufeli & Enzmann, 1998). Den vanligaste förekommande beskrivningen av 

utbrändhet som används inom forskning är framtagen av Christina Maslach, hon 

beskrev utbrändhet som ett syndrom av emotionell utmattning, 

personlighetsförändring och en minskad personlig prestation (Maslach, 1982, s.3). 

Dessa tre dimensioner skattas i mätinstrumentet Maslach burnout inventory (MBI) 

vilket är det vanligaste förekommande instrumentet inom utbrändhetsforskningen 

(Maslach & Jackson, 1981). 

Riskfaktorer, symtom och risker med utbränd personal  

Resultat visar att olika riskfaktorer för utbrändhet kan vara dåliga relationer till 

arbetskollegor och brist på socialt stöd, det är även beskrivet att frustration och 

ångest relaterat till arbetsbelastningen eller oförmåga att tillhandahålla den 

nödvändiga uppmärksamheten gentemot patienter har en stark koppling till 

utbrändhet (Görgens-Ekermans & Brand, 2012). Resultat visar att det finns en 
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skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnorna i större utsträckning har 

sjukfrånvaro relaterat till utbrändhet, samt att de som har högre utbildning har en 

större tendens till att bli utbrända (Eriksson, Engström & Starrin, 2011). Risken för 

att hamna i utbrändhet har även setts ha en större förekomst hos personer som har 

svårt att hantera stress (Vicentic et al., 2013). Det ses också ett viktigt samband 

mellan utbrändhet och patientsäkerhet eftersom att sjuksköterskor som är utbrända 

enligt denna forskning sågs som mindre engagerade i sitt yrke vilket medför att 

patienterna blir lidande (Laschinger & Leiter, 2006). Resultat har visat att personal 

som lider av utbrändhet och har en stor tidspress på jobbet inte arbetar patientsäkert 

och utbrändhet kan vara en stor faktor som bidrar till att patientsäkerheten blir 

lidande (Teng, Shyu, Chiou, Fan & Lam, 2010). Att vara professionell innebär att 

hålla en hög kvalitet på arbetet samt en hög etisk standard. Det kräver att den 

professionella har kontroll över situationer och dennes egna känslor. Att vara 

professionell innebär att patienten ska kunna lita på att bli bemött med en hög 

standard och en känsla av att kunna lita på den professionella (Dale & Olds, 2012). 

 

Resultat har visat att det finns ett samband mellan utbrändhet och sänkt kognitiv 

förmåga, förmågan att minnas blir speciellt påverkad (Deligkaris, Panagopoulou, 

Montgomery & Masoura, 2014). Även ett samband mellan utbrändhet och kronisk 

trötthet har setts, där personer som lider av utbrändhet setts löpa större risk för att 

drabbas av kronisk trötthet. (Leone, Huibers, Knottnerus & Kant, 2009). Symtom på 

utbrändhet kan visa sig på flera olika sätt tillexempel genom Skamkänslor, tvivel på 

sin egen förmåga, känslor av att inte vara tillräckligt bra samt rädsla för att göra 

misstag på jobbet. Även känslor av ilska, aggressivitet och känsla av minskat stöd från 

kollegor har visat sig som symtom. Fysiska symtom kan vara kraftig utmattning, 

huvudvärk, minnessvikt, ökad hjärtfrekvens, klump i halsen och en känsla av 

kvävning (Eriksson, Starrin & Janson, 2008). Resultat visar att utbrändhet kan leda 

till allvarliga konsekvenser för den drabbade, som alkohol och drogmissbruk samt 

höjd suicidrisk (Shanafelt & Dyrbye, 2012). Forskning visar att vårdpersonal som 

drabbas av utbrändhet i det långa loppet har större risk för att utveckla muskel- och 

skelettsmärtor (Melamed, 2009; Soares & Jablonska, 2004). Forskningsresultat visar 

även att utbrändhet har ett samband med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom 

(Hallman, Burell, Setterlind, Oden & Lisspers, 2001) och att utmattning ökar risken 
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Tabell 1:(Copingstrategier) 

för stroke (Schuitemaker, Dinant, Van Der Pol, Verhelst & Appels, 2004; Schwartz, 

Carlucci, Chambless & Rosamond, 2004).  

 

Copingstrategier  

Lazarus och Folkman skiljer på probleminriktat och känslomässigt bemästrande. Ett 

känslomässigt bemästrande innebär att försöka justera de känslomässiga 

reaktionerna som uppstår när tillexempel en stressituation utlöses. Olika sätt för att 

försöka dämpa och hantera sina känslor kan vara genom mediciner eller alkohol, att 

göra sig barnslig eller genom fysisk aktivitet (Bunkholdt, 2004, s. 74). Ett 

probleminriktat bemästrande innebär att försöka hantera själva problemet som 

utlöste tillexempel en stressreaktion. Ett probleminriktat bemästrande kan vara att 

söka information ifrån olika källor innan en handling bestäms men det kan också 

innebära att gå rakt på problemet. Probleminriktad coping kan också vara att söka 

socialt stöd, söka alternativa lösningar, väga för och nackdelar och prioritera 

(Lazarus & Folkman, 1984). Emotionellt inriktad coping innebär att en person 

försöker förändra upplevelsen istället för att fokusera på problemet. Probleminriktad 

coping kallas även för uppgiftsorienterad coping (Lazarus & Folkman, 1984). För mer 

information om vad som kan ingå under de olika kategorierna av coping (se tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problem inriktad coping Positiv emotionellt inriktad 

coping 

Negativ emotionellt 

inriktad coping 

Att kunna hantera tidsbrist. Återblicka, reflektera. Fientlighet. 

Organisatoriska färdigheter. Terapi som kognitiv 

beteendeterapi eller 

rådgivning.  

Självbedrägeri eller 

önsketänkande.  

Rådsökande. Klinisk handledning.  Undvikande. 

Klinisk handledning.  Flykt, tillexempel överdriven 

alkoholkonsumtion.  

(Lazarus & Folkman 1984; Pau et al., 2004).   
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Även i andra källor beskrivs olika copingstrategier som kan användas för att 

förebygga utbrändhet. Dessa kan exempelvis vara att spendera tid med familj och 

vänner, motion, rätt kost, känsla av humor, kunna slappna av samt att sätta gränser 

för en själv (Meldrum, 2010).  Dessa copingstrategier som Meldrum (2010) skriver 

om kan kopplas till Lazarus och folkmans modell för coping eftersom att alla punkter 

han tar upp kan placeras in under någon av kategorierna emotionellt inriktad coping 

eller probleminriktad coping som Lazarus och Folkman (1984) menar finns som 

coping strategier. Detta är anledningen till att författarna i denna litteraturstudie 

enbart valt att nämna Lazarus och Folkmans modell för coping eftersom författarna 

till studien sett att de flesta copingstrategier som finns kan placeras in i den modellen 

för coping.  

 

Problemformulering 

Utbrändhet är vanligt bland hälso- och sjukvårdspersonal (Griner, 2013) och höga 

prevalenssiffror har framkommit inom både akutsjukvård 46,5% respektive 26% 

(Embriaco et al., 2007; Adriaenssens et al., 2015) och primärvård 33,9 respektive 

54,6 (Spinelli et al., 2016; Gregory & Menser, 2015). De symtom som uppstår när 

man riskerar att drabbas av utbrändhet kan vara en stor risk för patienterna då 

chansen för att personalen ska göra ett misstag kan öka eftersom att den kognitiva 

funktionen sviktar vid (Deligkaris et al., 2014; Teng et al., 2010). Att som hälso- och 

sjukvårdspersonal kunna använda sig av fungerande copingstrategier är därför viktigt 

för att sjukskrivningarna samt de höga prevalenssiffrorna ska minska och för att 

patientsäkerheten ska hållas på en hög nivå. 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva samband mellan olika typer av copingstrategier 

och utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Metod 

 

Författarna har med hjälp av vetenskapliga artiklar utfört en litteraturstudie med 

kvantitativ ansats.  En kvantitativ ansats kan innebära att effekten jämförs av olika 

åtgärder och att resultaten är generella (Olsson & Sörensen 2012, s. 19). Författarna 

till litteraturstudien bedömde att kvantitativ ansats var den bäst lämpade metoden 

för det under ämnet. I en litteraturstudie är det meningen att få en samlad bild av den 

aktuella forskningen som finns inom området, och därefter kunna skapa 

rekommendationer för hur den evidensbaserade vården ska utformas (Rosén 2012, s. 

429-431). Litteraturstudier ska genomföras med samma noggrannhet och 

trovärdighet som använts i de huvudsakliga källorna som refererats till (Olsson & 

Sörensen 2012, s. 145).  

Sökmetoder 

 

Sökningarna av de empiriska studierna har enligt rekommendationer från SBU skett 

i flera olika databaser (2014, s. 35). Författarna har använt sig av databaserna 

CINAHL och PubMed eftersom att dessa databaser anses vara de som är mest 

lämpliga att använda för sjuksköterskor när det gäller att söka forskning som handlar 

om omvårdnad (Polit & Beck, 2013, s. 120- 122). Författarna till denna studie 

använde sig av booleska sökoperatorer AND och NOT samt trunkeringstecken för att 

precisera sökningen (Karlsson, 2012, s. 106- 107). Följande sökord använde 

författarna till litteraturstudien vid artikelsökning:  

 

Burnout and coping strategies*, coping* with burnout NOT stress, burnout and 

coping AND health professionals. Som avgränsningar sattes peer- reviewed och 

årtalsbegränsning från år 2006- 2016 och i PubMed har författarna även sökt efter 

begränsningen free- full text. Sökvägarna redovisas (se bilaga 1).  

Urval 

 

Artiklarna som svarade mot studiens syfte valdes ut genom tre urval. I det första 

urvalet lästes artiklarnas titel. Om titeln överensstämde med denna litteraturstudies 



6 
 

syfte så lästes abstraktet. Om abstraktet överensstämde mot syftet lästes hela artikeln 

igenom innan den inkluderades i litteraturstudien. I denna litteraturstudies resultat 

ingår åtta kvantitativa artiklar, för tydligare beskrivning av hur artikelurvalet gått till 

(se bilaga 1). Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en kvalitetsgranskningsmall och 

denna mall bifogas (se bilaga 3) (Olsson & Sörensen, 2011, s. 284). För att en artikel 

skulle inkluderas i litteraturstudien var den tvungen att nå upp till medel eller hög 

kvalitet. Artiklarna inkluderades enbart till litteraturstudien om den undersökt 

sambandet mellan negativ och eller positiv emotionellt inriktad coping, 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och de olika dimensionerna för 

utbrändhet inom maslach burnout inventory. Detta eftersom att författarna till 

litteraturstudien valt att fokusera på dessa copingstrategiernas samband med 

utbrändhet. Dessa kategorier för coping valdes ut på grund av att författarna till 

denna studie sett att de flesta copingstrategier som finns kan placeras in inom ramen 

för positiv eller negativ emotionellt inriktad coping samt probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping. I de inkluderade studierna till denna litteraturstudies 

resultat ska maslach burnout inventory ha använts eftersom det är den vanligaste 

skalan som används inom forskningen för att skatta utbrändhet (se bilaga 4). De åtta 

kvantitativa artiklarna som ingår i resultatdelen i denna studie presenteras i en 

artikeltabell (se bilaga 2). Enbart artiklar som är godkända av en etisk kommitté 

ingick i det slutgiltiga artikelurvalet. 

Analys 

 

De kvantitativa artiklarna analyserades utifrån Fribergs analysmetod (Friberg, 2012, 

s. 140- 142). Alla artiklar lästes först av båda författarna ett flertal gånger för att 

förstå helheten, artiklarna sammanfattades sedan i dokument vid sidan av denna 

studie för att underlätta i analysarbetet. Att man sammanfattar artiklar kan ses som 

en form av validering och det är en möjlighet att se över att allt viktigt i artikeln 

uppfattas och dokumenteras (Friberg, 2012, s. 140). Därefter sammanställde 

författarna till litteraturstudien resultaten av studierna och kategorisering utfördes. 

En översiktstabell där likheter och skillnader i studiernas resultat, tillvägagångssätt 

och syften skapades (se bilaga 2). Huvudkategorier och subkategorier presenteras i en 

tabell (se tabell 2) och olika former av copingstrategier som ingått i 

huvudkategorierna presenteras (se tabell 3). Eftersom resultatet av litteraturstudien 
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presenteras i både siffror och text sammanställs en förtydligande tabell där de 

inkluderade studierna samband mellan de olika copingstrategierna och utbrändhet 

kort redovisas i en resultatöversikt (se bilaga 5). I fortsättningen av denna studie 

kommer dimensionerna inom maslach burnout inventory att benämnas med 

förkortningarna EE (emotionell utmattning), DP (Personlighetsförändring), PA 

(personlig prestation) (se bilaga 4).  

Forskningsetik 

 

Enligt Kjellström (2012, s. 75) finns det i Sverige två lagar som reglerar 

forskningsetiken och dessa är lag om etikprövning av forskning som avser människor 

samt personuppgiftslagen. För att öka det vetenskapliga värdet är det väsentligt att 

endast inkludera artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté eller som kan 

påvisa att de gjort noggranna etiska överväganden (Wallengren & Henricson, 2013, s. 

492). Kjellström (2012, s. 70) skriver att forskningsetik är etiska överväganden som 

måste göras inför samt vid genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Olsson och 

Sörensen (2011, s. 86) skriver att det grundläggande dokumentet med etiska riktlinjer 

är Helsingforsdeklarationen. I denna deklaration lyfts viktiga aspekter som att 

forskaren bör vara kompetent och väl förtrogen med området som belyses samt att 

forskningen måste kunna motiveras med både fördelaktig risk- och vinst- bedömning 

(ibid.). Forskning får bara godkännas om vissa punkter är uppfyllda; respekt för 

människovärdet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall beaktas samt 

människors välfärd ses företrädande framför samhälleliga och vetenskapliga 

behov. Eftersom denna litteraturstudie är ett studentarbete och i grundutbildningen 

är studentarbeten generellt sett inte är forskning och därför behöver denna 

litteraturstudie inte granskas av en regional nämnd (Kjellström 2012, s. 75). 
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Resultat 

 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och sex subkategorier där sambanden 

mellan olika copingstrategier och varje dimension inom maslach burnout inventory 

presenteras (se tabell 2). Alla de olika copingstrategierna som ingått i studierna från 

artikelurvalet redovisas (se tabell 3).  

 

Huvudkategorier Subkategorier 

Emotionellt inriktad coping Samband mellan olika former av emotionellt inriktad coping 

och EE 

Samband mellan olika former av emotionellt inriktad coping 

och DP 

Samband mellan olika former av emotionellt inriktad coping 

och PA 

Probleminriktad/ uppgiftsorienterad 

coping 

Samband mellan olika former av probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping och EE 

Samband mellan olika former av probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping och DP 

Samband mellan olika former av probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping och PA 

Övrigt resultat  

 

 

 

 

Tabell 2: (Hur resultatet presenteras i huvudkategorier och subkategorier): 
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Probleminriktad/uppgiftsorienterad 
Coping 

Positiv emotionellt inriktad 

coping 

Negativ emotionellt 

inriktad coping 

- Organisatoriska aktiviteter. 

- Klinisk variation. 

- Att hitta en passion för sitt arbete. 

- Att komma ihåg sina patienter. 

- Att ta tag i problemen. 

- Att lära av tidigare misstag. 

- Nytänkande. 

- Att acceptera sina 

ansvarsområden.  

- Att göra något kreativt åt 

problemet. 

- Planering  

- att ta fram en plan för det som ska 

göras.  

- Att länge tänka över det som 

behöver göras.  

- Att prioritera bort andra arbeten/ 

uppgifter, aktiviteter för att 

fokusera på det som ska göras. 

- Söka socialt stöd för att få hjälp 

med att bli klar med ett arbete/ 

uppgift. 

- Att fråga andra som har haft 

liknande arbete/ uppgifter. 

- Försöka få förlag från andra. 

 

- Meditation  

- Hobbies 

- Fysiskt välmående/ 

aktivitet 

- Humor 

- Accepterande 

- Emotionell lättnad 

- Emotionellt stöd.  

- Förnekande/flykt 

undvikande 

- Bortkopplande 

- Alkohol 

- Självanklagelser  

- Att gå runt och 

spänna sig 

- Önsketänkande  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Emotionellt inriktad coping:  

 

Denna kategori redovisar samband mellan olika former av emotionellt inriktade 

copingstrategier (se tabell 3) och dimensionerna för utbrändhet inom maslach 

burnout inventory (se bilaga 4).  

 

Samband mellan Emotionellt inriktad coping och EE: 

Resultat från tre av åtta studier visade att det fanns positiva signifikanta samband 

mellan olika former av negativt emotionellt inriktad coping (se tabell 3) och EE. 

Resultat från en studie visade ett signifikant positivt samband mellan negativt 

Tabell 3: (copingstrategier som ingått i artikelurvalet) 
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emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av önsketänkande och självanklagelser jmf, 

Endler & Parker, 1990) och EE (r=0,33, p<0,001) (Nowakowska- Domagala et al., 

2015). Resultat har också visat ett positivt signifikant samband mellan negativt 

emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av självanklagelser) och EE (r=0,37, 

p<0,001) (Howlett et al., 2014). Resultat visade även ett positivt signifikant samband 

mellan negativ emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av flykt-undvikande) och EE 

(r=0,40, p<0,05) (Hutchinson, Haase, French & McFarlane, 2014).   

Resultat från en studie visade ett negativt signifikant samband mellan den positiva 

emotionella copingstrategin humor och EE (F=4,21, P<0,020). Med andra ord, 

Hälso- och sjukvårdspersonal som skattade låga eller medehöga nivåer av EE 

rapporterade att de använde sig signifikant mer av copingstrategin humor jämfört 

med hälso- och sjukvårdspersonal som skattade höga nivåer av EE (Gupta, Paterson, 

Lysaght, & von Zweck, 2012).  

Resultat från två studier visade inte några signifikanta samband mellan varken 

negativ eller positivt emotionellt inriktad coping och EE (Mctiernan & Mcdonald, 

2014; Hasida & Michael, 2007). Det fanns även två studier där det inte framkom 

några samband alls mellan olika former av emotionellt inriktad coping och EE (Koh 

et al., 2015; Sardivalla, VandenBerg & Esterhuyse, 2007).  

Samband mellan emotionellt inriktad coping och DP: 

Resultat från fyra av åtta studier visade att det fanns positiva signifikanta samband 

mellan olika former av negativ emotionellt inriktad coping (se tabell 3) och EE. 

Resultat från en studie visade ett positivt signifikant samband mellan negativ 

emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av förnekande, alkohol) och DP (r=0,29, 

p<0,0001) (Hasida & Michael, 2007). Resultat visade även ett positivt signifikant 

samband mellan negativ emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av självanklagelser) 

och DP(r=0,20, p<0,001) (Howlett et al., 2014). Resultat har också visat ett positivt 

signifikant samband mellan negativ emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av flykt/ 

undvikande) och DP (r=0,46, p<0,05) (Hutchinson et al., 2014). Samt att resultat 

visat ett positivt signifikant samband mellan negativ emotionellt inriktad coping 

(t.ex. i form av önsketänkande och självanklagelser jmf, Endler & Parker, 1990) och 

DP (r=0,37, p<0,001) (Nowakowska- Domagala et al., 2015). 
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Ett negativt signifikant resultat från en studie visade att vårdpersonal i primärvård 

har lägre DP än vårdpersonal på sjukhus (t=-2,44, p=0,02). Resultat visade att detta 

inte hade ett signifikant samband med användandet av positiva emotionellt inriktade 

copingstrategier i form av socialt stöd (t=-1,25, p=0,22) och emotionell lättnad (t=-

1,73, p=0,08) (Mctiernan & Mcdonald, 2014). Ytterligare ett resultat från samma 

studie visade att negativ emotionellt inriktad coping som undvikande inte heller hade 

ett signifikant samband med den högre graden av PA hos vårdpersonal i primärvård 

jämfört med vårdpersonal på sjukhus (t=1,14, p=0,26) (ibid).  

 

Resultat från tre ytterligare studier visade inte några samband alls mellan någon form 

av emotionellt inriktad coping och DP (Koh et al., 2015; 

Gupta et al., 2012; Sardivalla et al., 2007). 

 

Samband mellan emotionellt inriktad coping och PA: 

Resultat från tre av åtta studier visade att det fanns negativa signifikanta samband 

mellan olika former av negativ emotionellt inriktad coping (se tabell 3) och PA. 

Resultat från en studie visade ett negativt signifikant samband mellan negativ 

emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av förnekande, alkohol) och PA (r=-0,18, 

p<0,01) (Hasida & Michael, 2007). Resultat visade även ett negativt signifikant 

samband mellan negativt emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av självanklagelser) 

och PA (r=-0,18, p<0,001) (Howlett et al., 2014). Resultat har också visat ett negativt  

signifikant samband mellan negativt emotionellt inriktad coping (t.ex. 

önsketänkande och självanklagelser jmf, Endler & Parker, 1990) och PA (r=-0,31, 

p<0,001) (Nowakowska- Domagala et al., 2015). 

 

Ett positivt signifikant resultat från en studie visade att vårdpersonal i primärvård 

har högre PA än vårdpersonal på sjukhus (t=2,47, p<0,05). Resultatet visade att detta 

inte hade ett signifikant samband med användandet av positiva emotionellt inriktade 

copingstrategier som socialt stöd (t=-1,25, p=0,22) och emotionell lättnad (t=-1,73, 

p=0,08) (Mctiernan & Mcdonald, 2014). Ytterligare ett resultat från samma studie 

visade att negativ emotionellt inriktad coping som undvikande inte heller hade ett 

signifikant samband med den högre graden av PA hos vårdpersonal i primärvård 

jämfört med vårdpersonal på sjukhus (t=1,14, p=0,26) (ibid).  
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Resultat från fyra studier visade inte några samband alls mellan någon form av 

emotionellt inriktad coping och PA (Koh et al., 2015; Hutchinson et al., 2014; Gupta 

et al., 2012; Sardivalla et al., 2007). 

 

Probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping 

 

Denna kategori redovisar samband mellan olika former av probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping (se tabell 3) och dimensionerna för utbrändhet enligt 

maslach burnout inventory (se bilaga 4).  

 

Samband mellan probleminriktad/uppgiftsorienterad coping och EE 

Resultat från två av åtta studier visade att det fanns negativa signifikanta samband 

mellan olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (se tabell 3) och 

EE. Resultat visade på ett negativt signifikant samband mellan probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att ta tag i problemen och lära av misstag) 

och EE (r=-0,25, p<0,001) (Howlett et al., 2014). Resultat visade även ett negativt 

signifikant samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form 

av att göra något kreativt åt problemet samt planering jmf, Endler & Parker, 1990) 

och EE (r=-0,25, p=0,007) (Nowakowska- Domagala et al., 2015). 

 

Resultat från en studie visade att det fanns positiva signifikanta samband mellan 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att prioritera bort andra 

aktiviteter, att försöka få förslag från andra jmf, Carver & Scheier, 1989) och EE 

(r=0,27, p är lika med eller mindre än 0,05) (Sardivalla et al., 2007).  

 

Resultat från två studier visade inte några signifikanta samband mellan någon form 

av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och EE (Mctiernan & Mcdonald, 

2014; Hasida & Michael, 2007). Det fanns även tre studier som inte visade några 

samband alls mellan olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och 

EE (Koh et al., 2015; Hutchinson et al., 2014; Gupta et al., 2012).  
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Samband mellan probleminriktad/uppgiftsorienterad coping och DP 

Resultat från två av åtta studier visade att det fanns positiva signifikanta samband 

mellan olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (se tabell 3) och 

DP. Resultat från en studie visade att det fanns ett positivt signifikant samband 

mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att acceptera olika 

ansvarsområden) och DP (r=0,40, p<0,05) (Hutchinson et al., 2014). Resultat har 

även visat att det fanns ett positivt signifikant samband mellan probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att prioritera bort andra aktiviteter, att 

försöka få förslag från andra jmf, Carver & Scheier, 1989) och DP (r=0,28, p är lika 

med eller mindre än 0,05) (Sardivalla et al., 2007).  

 

Resultat från tre av åtta studier visade att det fanns negativa signifikanta samband 

mellan olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (se tabell 3) och 

DP. Resultat från en studie visade att det fanns ett negativt signifikant samband 

mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att göra något 

kreativt åt problemet samt planering jmf, Endler & Parker, 1990) och DP (r=-0,34, 

p<0,001) (Nowakowska- Domagala et al 2015). Resultat har också visat att det fanns 

ett negativt signifikant samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping 

(t.ex. i form av att ta tag i problemen och lära av misstag) och DP (r=-0,25, p<0,001) 

(Howlett et al., 2014). Resultat visade även att det fanns ett negativt signifikant 

samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av socialt 

stöd på arbetet, planering) och DP (r=-0,21,p<0,001) (Hasida & Michael, 2007).  

 

Resultat från en studie visade inte några signifikanta samband mellan någon form av 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och DP (Mctiernan & Mcdonald, 2014). 

Det fanns även två studier som inte visade några samband alls mellan olika former av 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och DP (Koh et al., 2015; Gupta et al., 

2012).  

 

Samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och PA 

Resultat från fyra av åtta studier visade att det fanns positiva signifikanta samband 

mellan olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (se tabell 3) och 

PA. Resultat från en studie visade att det fanns ett positivt signifikant samband 

mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att göra något 
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kreativt åt problemet samt planering jmf, Endler & Parker, 1990) och PA (r=0,39, 

p<0,001) (Nowakowska- Domagala et al., 2015). Resultat visade även att det fanns ett 

positivt signifikant samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping 

(t.ex. i form av att prioritera bort andra aktiviteter, att försöka få förslag från andra 

jmf, Carver & Scheier, 1989) och PA (r=0,32, p är lika med eller mindre än 0,05) 

(Sardivalla et al., 2007). Resultat har även visat att det fanns ett positivt signifikant 

samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av socialt 

stöd på arbetet, planering) och PA (r=0,29, p<0,0001) (Hasida & Michael, 2007). 

Resultat visade även att det fanns ett positivt signifikant samband mellan 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att ta tag i problemen och 

lära av misstag) och PA (r=0,25, p<0,001) (Howlett et al., 2014).  

Resultat från en studie visade inte några signifikanta samband mellan någon form av 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och PA (Mctiernan & Mcdonald, 2014). 

Det fanns även tre studier som inte visade några samband alls mellan olika former av 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och PA (Koh et al., 2015; Hutchinson et 

al., 2014; Gupta et al., 2012). 

 

Övrigt resultat 

 

Resultat från en studie visade ett positivt signifikant samband mellan positiv 

emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av meditation, hobbies, fysisk aktivitet) 

samt/ eller probleminriktad/uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av 

organisatoriska aktiviteter, klinisk variation, att känna en passion för arbetet, att 

komma ihåg patienter) och lägre utbrändhet för hälso- och sjukvårdspersonal (OR: 

0,81, 95 % CI: 0,72- 0,92, p=0,001) (Koh et al., 2015).   
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Diskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva samband mellan olika typer av copingstrategier 

och utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal. Det resultat som framkom i 

litteraturstudien var att olika former av copingstrategier som hälso- och 

sjukvårdspersonal använder kan ha samband med högre och/ eller lägre utbrändhet 

relaterat till dimensionerna inom mashlach burnout inventory.  

Resultatdiskussion 

 

Demografiska aspekter 

Författarna till litteraturstudien trodde att det breda åldersspannet på 18-67 år i 

urvalen från det slutgiltiga artikelurvalet till studien skulle påverka resultatet. 

Resultat visar att författarna till litteraturstudiens antagande var felaktigt genom att 

resultat från studier visar att den demografiska faktorn ålder inte har någon 

association med utbrändhet (Zotti, Omarini & Ragazzoni, 2008; Jaracz, Gorna & 

Konieczna, 2005; Burbeck, Coomber, Robinson & Todd, 2002). I majoriteten av 

artiklarna som ingått i litteraturstudien har kvinnor utgjort största delen av urvalen. 

Detta kan vara en bidragande faktor till litteraturstudiens resultat eftersom att 

resultat visar att kvinnor och män ofta inte använder sig av samma typer av 

copingstrategier, kvinnor använder sig i större utsträckning av emotionellt inriktad 

coping (Nazaré, Fonseca & Canavarro, 2013). 

 

Samband mellan olika former av emotionellt inriktad coping och EE, 

DP, PA 

Betty Neumans teori grundas på idéer om människor, hälsa, miljö och omvårdnad 

(Johnsson Lutjens, Reynolds, Leininger & Reed, 1995). Neuman menar att 

människan har en så kallad flexibel försvarslinje som finns för att skydda en person 

mot tänkbara stressorer (ibid.). Författarna till litteraturstudien anser att olika 
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former av copingstrategier kan bidra till att hålla den flexibla försvarslinjen intakt 

och hålla stressorer ute. I litteraturstudiens resultat framkom att hälso- och 

sjukvårdspersonal som skattade lägre grad av EE i större utsträckning använde den 

positiva emotionellt inriktade copingstrategin humor än hälso- och 

sjukvårdspersonal som skattade högre grad av EE. Detta resultat stärks av tidigare 

studier (Lemaier & Wallace, 2010; Wilkerson & Bellini, 2006). Resultat från 

litteraturstudien visar även att negativ inriktad coping (t.ex. i form av 

självanklagelser, önsketänkande och flykt/undvikande) kan ha ett signifikant positivt 

samband med EE. Med andra ord negativ emotionellt inriktad coping i form av dessa 

enskilda copingstrategier kan ha ett samband med högre EE. Även detta styrks av 

tidigare studier som visat samma resultat (Lemaier & Wallace, 2010; Payne, 2001). 

I litteraturstudiens resultat framkom det positiva signifikanta samband mellan olika 

former av negativ emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av förnekande, alkohol, 

självanklagelser, flykt/ undvikande, önsketänkande) och DP. Med andra ord negativ 

emotionellt inriktad coping i form av dessa enskilda copingstrategier kan ha ett 

samband med högre DP. Detta resultat stärks av tidigare studier (Pejuskovic, Lecic- 

Tosevski, Priebe & Toskovic, 2011; Payne, 2001). I resultatet från litteraturstudien 

framkom det även att hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården kan ha en lägre 

DP än personal på sjukhus. Detta hade dock inte något signifikant samband med 

olika former av positiva emotionellt inriktade copingstrategier (t.ex. i form av socialt 

stöd, emotionell lättnad) eller med negativa emotionellt inriktade copingstrategier 

(t.ex. i form av undvikande). Att hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården kan ha 

en lägre grad av DP än hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus stöds även i tidigare 

studier (Hill et al., 2006; Kilfedder et al., 2001, Fagin et al., 1995). 

Det framkom negativa signifikanta samband mellan olika former av negativt 

emotionellt inriktad coping (t.ex. i form av förnekande, alkohol, självanklagelser, 

önsketänkande) och PA i litteraturstudiens resultat. Med andra ord negativ 

emotionellt inriktad coping i form av dessa enskilda copingstrategier kan ha ett 

samband med lägre PA. Detta resultat stärks av tidigare studier (Olson, Odo, Duran, 

Pereira & Mandel, 2014; Mollart, Skinner, Newing & Foureur, 2013). I 

litteraturstudiens resultat framkom det även att hälso- och sjukvårdspersonal i 

primärvården kan ha högre PA än hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus. Detta 

resultat har även visats i tidigare studier och stärks därmed (Hill et al., 2006; 
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Kilfedder et al., 2001; Fagin et al., 1995). I litteraturstudiens resultat framkom det att 

graden av högre PA för hälso- och sjukvårdspersonal i primärvård jämfört med på 

sjukhus inte behöver ha ett signifikant samband med användandet av positiva 

emotionellt inriktade copingstrategier (t.ex. i form av socialt stöd, emotionell lättnad) 

eller negativa emotionellt inriktade copingstrategier t.ex. i form av undvikande). Att 

olika former av positiv emotionellt inriktad coping och olika former av negativ 

emotionellt inriktad coping inte behöver ha ett samband med högre grad av PA för 

hälso- och sjukvårdspersonal i primärvård jämfört med på sjukhus har författarna till 

litteraturstudien inte hittat några ytterligare studier som styrker. Författarna har 

dock inte heller hittat några studier som säger motsatsen. Det finns studier som visar 

att hälso- och sjukvårdspersonal kan använda den positiva emotionellt inriktade 

copingstrategin socialt stöd för högre grad av PA (Mrayyan, 2009; Hamaideh, 

Mrayyan, Mudallal, Faouri & Khasawneh, 2008; Mrayyan & Al-Faouri, 2008; 

AbuAlRub, 2004).    

Att negativa emotionellt inriktade copingstrategier (t.ex. i form av alkohol och 

självanklagelser) verkar ha ett samband med högre utbrändhet genomgående i 

litteraturstudiens resultat anser författarna till litteraturstudien vara trovärdigt. 

Författarna till litteraturstudien anser att det vore konstigt om användandet av t.ex. 

alkohol och självanklagelser hade lett till lägre EE, DP och högre PA. 

Litteraturstudiens författare kan dock förstå hur positiv emotionellt inriktad coping 

t.ex. i form av humor och socialt stöd kan ha ett samband med lägre utbrändhet. 

 

Samband mellan olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad 

coping och EE, DP, PA 

I litteraturstudiens resultat framkom det att det fanns negativa signifikanta samband 

mellan olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att 

ta tag i problemen och lära av misstag, att göra något kreativt åt problemet, att 

planera) och EE. Med andra ord probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping i form 

av dessa enskilda copingstrategier kan ha ett samband med högre EE. Detta resultat 

styrks av tidigare studier (Lemaier & Wallace, 2010; Payne, 2001). Författarna till 

litteraturstudien anser att det kan vara svårt att ta tag i problemet eller göra något 

kreativt åt problemet om det är på arbetsplatsen problemet finns. En person kan 

försöka att ta tag i problemet men inte få något gensvar från organisation eller 
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medarbetare, vilket litteraturstudiens författare anser skulle kunna leda till högre EE 

och att detta kan vara en möjlig orsak till att dessa copingstrategier verkar ha ett 

samband med att hälso- och sjukvårdspersonals EE blir högre i litteraturstudiens 

resultat.  

Det framkom även ett positivt signifikant samband mellan probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att prioritera bort andra aktiviteter, att 

försöka få förslag från andra) och EE i litteraturstudiens resultat. Med andra ord kan 

olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping ha ett samband med 

lägre EE. Detta resultat stärks även av en tidigare studie av Lemaier & Wallace (2010) 

som visat samma resultat. Copingstrategier t.ex. i form av att prioritera bort andra 

aktiviteter anser författarna till litteraturstudien kunna vara lättare att använda, även 

om det är på arbetet. Det kan möjligen bero på att om en person t.ex. prioriterar bort 

andra aktiviteter så behöver personen inte alltid organisationens eller medarbetarnas 

hjälp vilket kan vara en orsak till att denna copingstrategi inte behöver leda till högre 

EE utan att den faktiskt kan leda till lägre EE för hälso- och sjukvårdspersonal.  

Att en person t.ex. prioriterar bort aktiviteter som personen tidigare brukat göra för 

att fokusera på sitt arbete anser författarna till litteraturstudien möjligen kan leda till 

att personen får en förändrad personlighet, alltså högre DP. Detta speglas i 

litteraturstudiens resultat där det framkom positiva signifikanta samband mellan 

olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att 

acceptera olika ansvarsområden, prioritera bort andra aktiviteter och att försöka få 

förslag från andra) och DP. Med andra ord probleminriktad/ uppgiftsorienterad 

coping i form av dessa enskilda copingstrategier kan ha ett samband med högre DP. 

Detta resultat styrks även av en tidigare studie (Pejuskovic et al., 2011). Att en person 

t.ex. kan planera och få socialt stöd anser författarna kunna vara en möjlighet för en 

person att behålla sin personlighet och därmed erhålla lägre DP. Detta framkommer 

även i litteraturstudiens resultat där signifikanta negativa samband mellan olika 

former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att göra något 

kreativt åt problemet, planering, att ta tag i problemen, att lära av sina misstag, 

socialt stöd på arbetet) och DP framkommer. Med andra ord probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping i form av dessa enskilda copingstrategier kan ha ett 

samband med lägre DP. Detta resultat styrks av tidigare studier (Li, Early, Mahrer, 
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Klaristenfeld & Gold, 2014; Kalicińska, Chylińska & Wilczek-Różyczka, 2012; 

Mrayyan, 2009). 

I litteraturstudiens resultat framkom det att det fanns positiva signifikanta samband 

mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av att göra något 

kreativt åt problemet, planering, socialt stöd på arbetet, att prioritera bort andra 

aktiviteter, att försöka få förslag från andra, att ta tag i problemen, att lära av 

misstag) och högre PA. Med andra ord probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping i 

form av dessa olika enskilda copingstrategier kan ha ett samband med högre PA. 

Detta resultat styrks av tidigare studier som visat samma resultat (Shin et al., 2014; 

Fearon & Nicol, 2011; Keating, 2010). Enligt Neumans teori finns det interpersonliga 

och extrapersonliga stressorer och dessa är miljöbetingade och personen själv kan 

inte alltid styra över dessa (Johnsson Lutjens et al., 1995). Detta framkommer i 

litteraturstudiens resultat då probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form 

av organisatoriska aktiviteter och socialt stöd på arbetet) verkar kunna leda till 

minskad utbrändhet. Författarna till litteraturstudien anser därav att utbrändhet inte 

alltid är en enskild fråga som bör tas om hand utanför arbetsplatsen, utan det är en 

fråga som konstrueras av organisationer samt arbete och arbetslag. Detta styrks av 

(Bodenheimer & Sinsky, 2014). 

 

Övrig resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att det fanns signifikanta samband mellan 

att hälso- och sjukvårdspersonal som använde olika former av positiv emotionellt 

inriktad coping (t.ex. i form av meditation, hobbies, fysisk aktivitet) hade lägre risk 

för utbrändhet. Detta resultat har även visats i tidigare studier (Lindwall, Gerber, 

Jonsdottir, Börjesson & Ahlborg, 2014; Olson et al., 2014; Mollart et al., 2013) och 

därav styrks resultatet. I litteraturstudiens resultat framkom det även att det fanns 

signifikanta samband mellan att hälso- och sjukvårdspersonal som använde olika 

former av probleminriktad/uppgiftsorienterad coping (t.ex. i form av organisatoriska 

aktiviteter, klinisk variation, att känna en passion för arbetet, att komma ihåg 

patienter) hade lägre risk för utbrändhet. Även detta styrks av tidigare studier som 

visat samma resultat (Li et al., 2014; Kalicińska et al., 2012; Mrayyan, 2009; 

Hamaideh et al., 2008; Mrayyan & Al-Faouri, 2008). 
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Relevans till området omvårdnad 

Sjuksköterskan är en del av hälso- och sjukvårdspersonal och har ett praktiskt ansvar 

samt ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter, för att bevara och 

utveckla yrkeskompetens och professionalitet och för att ingripa när människors 

hälsa hotas (ICN, 2007). Vid utbrändhet försämras den kognitiva förmågan 

(Deligkaris et al., 2014; Teng et al., 2010) vilket kan göra att sjuksköterskan inte kan 

följa ICN:s etiska kod fullt ut vilket gör det viktigt att olika copingstrategier för att 

undvika utbrändhet undersöks. Hälso- och sjukvårdspersonalens grad av utbrändhet 

kan sammankopplas med hur tillfreds patienterna känner sig med vården som ges 

(Vahey, Aiken, Sloane, Clarke & Vargas, 2004). Även detta kan kopplas samman med 

den sviktande kognitiva funktionen vid utbrändhet (Deligkaris et al., 2014; Teng et 

al., 2010). Att patienterna känner sig mindre till freds med vården när det 

förekommer utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonalen är ett problem som 

också indikerar att forskning för hur utbrändhet kan förebyggas behövs.  

Det är viktigt att kunna känna trygghet i arbetsrollen som hälso- och 

sjukvårdspersonal samt att kunna hantera olika situationer (Glass, McKnight & 

Valdimarsdottir, 1993). En viktig egenskap är förmågan att hantera stress i det 

dagliga arbetet (Moghaddasi, Mehralian, Aslani, Masoodi & Amiri, 2013; Yau, Xiao, 

King, Tsang, Wong & Wong, 2012; Hazell, 2010;). För att minska utbrändhetsrisken 

är det relevant att använda sig av lämpliga copingstrategier (Garrosa, Rainho, 

Moreno-Jiménez & Monteiro, 2010; Shimizutani et al., 2008). 

 

Metoddiskussion   

 

Syftet med denna studie var att beskriva sambandet mellan olika former av 

copingstrategier och utbrändhet. Studien kunde till viss del svara på syftet, men 

eftersom artikelurvalet är begränsat kunde det inte fullt ut avgöras om vilket 

samband de olika copingstrategierna egentligen har med utbrändhet. Ett större urval 

av artiklar hade kunnat göra litteraturstudien mer trovärdig men tyvärr så gav 

litteratursökningen inga fler träffar. Eftersom författarna fick en så låg andel träffar 

uteslöts begränsningar till västerländsk kultur och artiklar från hela världen har 

inkluderats i litteraturstudien. SBU (2014, s. 88- 90) menar att skillnader i kultur 
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kan påverka litteraturstudiens överförbarhet. Det framkom även att den generella 

bilden blir mer applicerbar på fler kulturer än bara västerländsk när man inkluderar 

studier från flera länder och detta kan vara en styrka med litteraturstudien (ibid.) 

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 489-490) hade innehållsvaliditeten 

stärkts om en grundligare inledande litteratursökning genomförts, det hade även 

kunnat leda till fler relevanta sökord. För att få mer relevanta träffar på artiklar till 

denna studies syfte användes de booleska sökoperatörer AND och NOT (Östlundh, 

2012, s. 69). Genomförandet av sökningarna, sökmetoder och resultat av 

sökningarna har presenterats i en söktabell för att skapa en grundlig dokumentation 

och en tydlig bild för läsaren (se bilaga 1) (SBU, 2014, s. 27). Östlundh (2012, s. 74) 

skriver att den vetenskap som inkluderas i en studie ska vara aktuell men att äldre 

artiklar som motsvarar en studies syfte kan tas med. Ett sökintervall från 2006- 2016 

valdes därför av författarna för att få så aktuella artiklar som möjligt att ta med i 

denna litteraturstudie. 

 

Forskningsetisk diskussion  

 

Enligt helsingforsdeklarationen (2013) är det tre delar som är viktiga för att utgöra 

en god grund när det kommer till forskningsetik. Dessa är etik, frivilligt deltagande 

samt konfidentialitet (ibid.). Alla studier som inkluderats i litteraturstudien är etiskt 

godkända, och där av har alla studier genomgått en etisk granskning. Eftersom de 

genomgått en etisk granskning bör materialet hanterats konfidentiellt. I alla de 

inkluderade studierna hade deltagarna frivilligt deltagit i studien.  

Ingen av författarna till studien har Engelska som modersmål vilket kan leda till att 

feltolkningar samt missförstånd uppstått i analysarbetet. Även fast författarna till 

litteraturstudien varit mycket noggranna med översättningen finns risken för att 

feltolkningar och missförstånd ändå uppstått i litteraturstudien. Kjellström (2012, s. 

86) belyser det som författarna nyss nämnt, att bristningar i det engelska språket kan 

leda till feltolkningar och är ibland ett hinder för en rättvis bedömning av analysen. 
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Konklusion 

Det resultat som framkom i litteraturstudien var att olika former av copingstrategier 

som hälso- och sjukvårdspersonal använder kan ha samband med högre och/ eller 

lägre utbrändhet relaterat till dimensionerna inom maslach burnout inventory. För 

att säkerställa att de som arbetar inom hälso- och sjukvården ska kunna veta vilka 

copingstrategier som är vetenskaplig förankrade och kunna använda dessa behövs 

ytterligare forskning inom området. Ett ämne att forska vidare om skulle kunna vara 

huruvida det går att finna någon skillnad i utbrändhetsförekomsten om hälso- och 

sjukvårdspersonal delades upp i två grupper där ena gruppen skulle få utbildning om 

olika copingstrategier att använda medan den andra gruppen inte skulle erhålla 

någon utbildning alls – hur skulle sambanden se ut då? Alternativt om en grupp fick 

utbildning i emotionellt inriktad coping och ytterligare en grupp i probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping, vilken grupp skulle erhålla bäst sambandsvärden och lägst 

utbrändhet?  

Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att ytterligare forskning om 

samband mellan olika typer av copingstrategier och utbrändhet i relation till 

dimensionerna inom MBI bland hälso- och sjukvårdspersonal behövs.
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vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 

60,74.



 

Bilaga 1 (sökmatris):   

Databaser Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1* Urval 2** Urval 3*** 

Cinahl *Coping with 

burnout NOT 

stress. 

Peer- reviewed. 

2006- 2016. 

83 16 10 4   

Cinahl   Burnout and 

coping AND 

health 

proffessionals.  

Peer- reviewed. 

2006- 2016. 

122 20 10 2 

PubMed Burnout and 

copingstrategies* 

Free full text. 

2006- 2016. 

42 8 3 1 

PubMed Strategies for 

coping with 

burnout. 

Free full text. 

2006- 2016. 

59 13 5 1 

*      Urval efter titel 

**    Urval efter läst abstrakt 

***  Slutgiltigt urval efter genomläsning av artiklarna från föregående urval   

 

 

  



 

Bilaga 2 (artikeltabell): 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod, analys Resultat Kvalitet 

2007.  

Hasida, B.Z. 

Michael, K.  

Israel. 

 

Burnout, Social 

support, and coping 

at work among 

social workers and 

physiologists and 

nurses: The role of 

challenge/control 

appraisals.   

 

Syftet med studien var 

att undersöka vad som 

orsakade stress, 

copingstrategier, sociala 

resurser och utbrändhet 

på arbetet bland 

socialarbetare, 

psykologer och 

sjuksköterskor. 

Effektiviteten av att 

förebygga utbrändhet 

undersöktes. 

 

Antal deltagare: 328 

personer med yrken inom 

hälso- och sjukvård. 

Bortfall: 79 personer, 

resultatet beräknas på 249 

deltagare. 

Kön: 100 % av deltagarna 

var kvinnor.   

Ålder på deltagarna: 25- 

61 år. 

 

Metod: Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie. 

Mätmetoder: Maslach 

burnout inventory användes. 

Cope Scale användes. 

Analys: Kovariansanalys 

(ANCOVA), Chi- två test, 

korrelations koefficient (r).  

Etiskt godkännande finns. 

 

Resultat visade ett positivt signifikant samband mellan 

olika former av negativ emotionellt inriktad coping och 

DP (r=0,29, p<0,0001). Resultat visade ett signifikant 

negativt samband mellan olika former av positiv 

emotionellt inriktad coping och PA (r=-0,18, p<0,01). 

Resultat visade ett negativt signifikant samband mellan 

olika former av probleminriktad/ uppgiftsorienterad 

coping och DP  (r=-0,21,p<0,001). Resultat visade ett 

positivt signifikant samband mellan olika former av 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och PA 

(r=0,29, p<0,0001). 

Hög 

 

2015.  

Howlett, M. 

Doody, 

K. Murray, J. 

LeblancDuchin, 

D. 

Fraser, J. Atkin

son, PR.  

Canada. 

 

Burnout in 

emergency 

department health 

professional 

associated with 

coping style: a 

crossectional 

survey. 

 

Syftet med studien var 

att utforska sambandet 

mellan copingstrategier 

och utbrändhet bland 

läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor på 

sju stycken små, mellan 

stora och stora 

akutmottagningar. 

 

Antal deltagare: 616 

personer med yrken inom 

hälso- och sjukvård.  

Bortfall: 301 personer, 

resultat beräknades på 315 

deltagare.  

Kön: 15,2% män och 

84,8% kvinnor. 

Ålder på deltagarna: 20- 

50 år.  

 

Metod: Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie. 

Mätmetoder: Maslach 

Burnout inventory användes,  

The coping inventory for 

stressful situations (CISS) 

användes. 

Analys: Beskrivnade 

statistisk analys. Korrelations 

koffecient (r), Multivariat 

linjär regressions modell.  

Etiskt godkännande finns. 

 

Resultat visade ett positivt signifikant samband mellan 

negativ emotionellt inriktad coping och EE (r=0,37, 

p<0,001). Resultat visad ett positivt signifikant 

samband mellan negativ emotionellt inriktad coping och 

DP(r=0,20, p<0,001). Resultat visade ett negativt 

signifikant samband mellan negativt emotionellt inriktad 

coping och PA (r=-0,18, p<0,001). Resultat visade ett 

negativt signifikant samband mellan probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping och EE (r=-0,25, p<0,001). 

Resultat visade ett negativt signifikant samband mellan 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och DP (r=-

0,25, p<0,001). Resultat visade ett positivt signifikant 

samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad 

coping och PA (r=0,25, p<0,001).  

 
 
 

 

Hög 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2: (artikeltabell) 
 

År 
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod, analys Resultat Kvalitet 

2014.  

Hutchinson, T.A., 

Haase, S., 

French, S., &  

Mcfarlande, T.A.  

Jamaica. 

 

Stress, Burnout 

and coping 

among 

Emergency 

physicans at a 

Major Hospital in 

Kingston 

Jamaica. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka prevalensen av 

stress, utbrändhet och 

copingstrategier samt 

relationen mellan dessa 

variabler. 

 

Antal deltagare: 41 personer 

med yrken inom hälso- och 

sjukvård.  

Bortfall: 11 personer, 

resultatet beräknas på 30 

deltagare.  

Kön: 44,4 % män och 55,6 % 

kvinnor. 

Ålder på deltagarna: 20- 66 

år. 

Metod: Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie. 

Mätmetoder: Maslach burnout 

inventory, The ways of coping 

Questionnaire Användes. 

Analys: Beskrivande statistisk analys, 

bivariat korrelationsanalys, korrelations 

koffecient (r).  

Etiskt godkännande finns.  

Resultat visade ett positivt signifikant 

samband mellan negativ emotionellt 

inriktad coping och EE (r=0,40, p<0,05). 

Resultat visade ett positivt signifikant 

samband mellan negativ emotionellt 

inriktad coping och DP (r=0,46, p<0,05). 

Resultat visade ett positivt signifikant 

samband mellan probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping och DP (r=0,40, 

p<0,05).  

Medel 

2015.  

Koh, M.H., Chong, 

P.H., Neo, P.H., 

Ong, Y.J., 

Yong, W.C., Ong, 

W.Y., & Hum, A.M. 

 Singapore.   

 

Burnout, 

Psychological 

morbidity and 

use of coping 

mechanism 

among palliative 

care 

practitioner: A 

multi-center 

cross sectional 

study.  

 

Syftet av denna studie var 

att studera förekomst en 

av utbrändhet och psykisk 

sjuklighet bland 

palliativa vårdgivare i 

Singapore och dess 

associationer med 

demografiska och 

arbetsplatsfaktorer samt 

användning av coping 

mekanismer. 

 

Antal deltagare: 293 

personer med yrken inom 

hälso- och sjukvård.  

Bortfall: 23 personer, 

resultatet beräknas på 270 

deltagare.  

Kön: 16,5% män och  82,8%  

Ålder på deltagarna: 20- 50 

år. 

 

Metod: Kvantitativ studie. Multicenter 

Prospektiv tvärsnittsstudie.                               

Mätmetoder: Maslach burnout 

inventory, GHQ- 12 användes. 

Analys: Univariat analys, Multivariat 

analys, linjär regressions modell, 

logistisk regressions modell, statistisk 

analys (Stata v.10.1), Oddskvot (Odds 

ratio).  

Etiskt godkännande finns.  

 

Resultat visade ett positivt signifikant 

samband mellan positiv emotionellt 

inriktad coping samt/ eller 

probleminriktad/uppgiftsorienterad coping 

och lägre utbrändhet för hälso- och 

sjukvårdspersonal (OR: 0,81, 95 % CI: 

0,72- 0,92, p=0,001).  

 

Medel 



 
 

Bilaga 2 (artikeltabell): 
 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod, analys. Resultat Kvalitet 

2014.        

             
Mctiernan, K., & 
Mcdonald, N.  

Dublin. 

 

Occupational 

stressors 

and copingstrate

gies between 

hospitals and 

community 

psychiatric 

nurses in a 

Dublin region. 

 

Syftet med studien 

var att identifiera 

orsaker till stress 

bland 

psykiatrisjuksköters

kor i Dublin, samt 

att jämföra orsaker 

till stress , använda 

copingstrategier 

och utbrändhet 

bland 

sjuksköterskor på 

sjukhus och inom 

kommun. 

 

Antal: 90 personer med 

yrken inom hälso- och 

sjukvård tillfrågades om 

att vara med i studien. 

Bortfall: 21 personer. 

Resultatet beräknades 

på 69 deltagare.  

Kön: 11,6% män och 

88,4% kvinnor.  

Ålder på deltagarna: 

18- 60 år. 

Metod: Kvantitativ studie. 

Mellangruppsstudie.  

Mätmetoder: Maslach burnout 

inventory, The PNMCS designad 

för den psykiatriska 

sjuksköterskan användes. 

Analys: Statistisk dataanalys 

(SPSS), Mann- Whitney U- test, 

T-tester.  

Etiskt godkännande finns.  

 

Ett negativt signifikant resultat visade att hälso- och 

sjukvårdspersonal i primärvård har lägre DP än hälso- och 

sjukvårdspersonal på sjukhus (t=-2,44, p=0,02). Samt att 

hälso- och sjukvårdspersonal i primärvård har högre PA än 

hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus (t=2,47, p<0,05). 
Resultat visade att detta inte hade ett signifikant samband 

med användandet av positiva emotionellt inriktade 

copingstrategier som socialt stöd (t=-1,25, p=0,22) och 

emotionell lättnad (t=-1,73, p=0,08). Ytterligare ett resultat 

från samma studie visade att negativ emotionellt inriktad 

coping som undvikande inte heller hade ett signifikant 

samband med den högre graden av PA hos vårdpersonal i 

primärvård jämfört med vårdpersonal på sjukhus (t=1,14, 

p=0,26). 

 

medel 

 

2015.                     

Nowakowska- 

Domagala, K., 

Jablowska Gorécka, 

K., Kostranowska 

Jarmakowska, L., 

Mortoni, M., & 

Stecz, P.  

Baltimore.  

 

The Interrelation

ships of Coping 

Styles and 

Professional 

burnout Among 

Physiotherapist. 

 

Syftet med studien 

var att ta fram en 

skala på professionell 

utbrändhet bland 

fysioterapeuter samt 

att se och jämföra 

sambandet mellan 

copingstrategier och 

utbrändhet.  

 

Antal: 145 personer 

med yrken inom hälso- 

och sjukvård.  

Bortfall: 28 personer. 

Resultatet beräknades 

på 117 deltagare.  

Kön: 22,3% män och 

77,7% kvinnor.  

Ålder: 21- 55 år.  

 

Metod: Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie 

Mätinstrument: Maslach 

burnout inventory användes, 

The coping inventory for 

stressful situations (CISS) 

användes.  

Analys: Mann- Whitney U- test, 

tre stegs analys (ANOVA), 

Korrelation koefficient (r). 

Etiskt godkännande finns.   

 

Resultat visade ett signifikant positivt samband mellan 

negativt emotionellt inriktad coping och EE (r=0,33, 

p<0,001). Resultat visade ett signifikant positivt samband 

mellan negativ emotionellt inriktad coping och DP (r=0,37, 

p<0,001). Resultat visade ett signifikant negativt samband 

mellan negativt emotionellt inriktad coping och PA (r=-0,31, 

p<0,001). Resultat visade ett signifikant negativt samband 

mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping och EE 

(r=-0,25, p=0,007). Resultat visade ett negativt signifikant 

samband mellan probleminriktad/ uppgiftsorienterad coping 

och DP (r=-0,34, p<0,001). Resultat visade ett positivt 

signifikant samband mellan probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping och PA (r=0,39, p<0,001).  

 

 

 

 

 

Hög 



 
 

Bilaga 2 (artikeltabell): 
Bilaga 2 (artikeltabell): 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval  Metod, analys Resultat Kvalitet 

2012.         

Gupta, M.L., 

Paterson, R.M., 

Lysagh, C.M., & 

VonZweck.           

  

Canada. 

 

Experiences of burnout 

and copingstrategies 

utilized by occupational 

therapists.  

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

erfarenheterna av 

utbrändhet 

bland arbetsterapeuter och 

att beskriva deras 

copingstrategier. 

 

Antal: 76 personer med yrken 

inom hälso- och sjukvård.  

Bortfall: 13 personer, 

resultatet beräknas på 63 

personer.  

Kön: 7,9% män och 92,1% 

kvinnor. 

Ålder: 26- 67 år.  

 

Metod: Kvantitativ studie. Icke- 

experimentell prospektiv studie.  

Mätinstrument: Maslach burnout 

inventory, GHQ- 12 användes.  

Analys: Tre stegs analys (ANOVA), 

regressions analys, Beskrivande 

statistik, korrelations koefficient (r).  

Etiskt godkännande finns. 

 

Resultat visade ett signifikant 

negativt samband mellan den 

positiva emotionella copingstrategin 

humor och EE (F=4,21, P<0,020). 

 

Medel 

2007.   

Sardivalla, M.A.H

.,  Vandenberg, 

H., &  

Esterhuyse, 

K.G.F.  

South Africa.  

 

The role of stressors and 

Coping Strategies in the 

Burnout Experienced by 

Hospice Workers.  

 

Syftet med studien är 

att undersöka 

hur stressfaktorerna bland

 personalen på hospice 

samt hur de 

copingstrategier 

de använder kan 

användas för att 

förebygga utbrändhet som 

dom upplevde det.   

 

Antal: 82 stycken personer 

med yrken inom hälso- och 

sjukvård tillfrågades att vara 

med i studien.  

Bortfall: fyra personer. 

Resultatet baserades på 78 

deltagare. 

Kön: 92 % av deltagarna var 

kvinnor och åtta% var män.  

Ålder på deltagarna: 19- 61 

år.  

 

Metod: Kvantitativ studie. Icke- 

experimentell prospektiv studie.  

Mätinstrument: Maslach burnout 

inventory, Cope Scale användes.  

Analys: Beskrivande statistisk, 

Hierarkisk regression analys, hierarkiska 

F tester, korrelations koefficient (r).  

Etiskt godkännande finns. 

Resultat visade ett positivt 

signifikant samband mellan 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad 

coping och EE (r=0,27, p är lika 

med eller mindre än 0,05). Resultat 

visade ett positivt signifikant 

samband mellan probleminriktad/ 

uppgiftsorienterad coping och DP 

(r=0,28, p är lika med eller mindre 

än 0,05). Resultat visade ett 

positivt signifikant samband mellan 

probleminriktad/ uppgiftsorienterad 

coping och PA (r=0,32, p är lika 

med eller mindre än 0,05).  

 

Hög 



 

Bilaga 3 (kvalitetsgranskningsmall): 

Poängsättning             0              1             2               3   

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat= 

3p).   

Saknas   1/3   2/3   Samtliga   

Introduktion   Saknas   Knapphändig   Medel   Välskriven   

Syfte   Ej angivet   Otydligt   Medel   Tydligt   

Metod               

Metodval adekvat till 

frågan   

Ej angivet   Ej relevant   Relevant      

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig)   

Ej angiven   Knapphändig   Medel   Utförlig   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet)    

Ej acceptabel   Låg   Medel   God   

    

Patienter med t.ex. 

lungcancerdiagnos   

Ej undersökt   Liten andel   Hälften   Samtliga   

Bortfall   Ej angivet   >20 %   5-20 %   <5 %   

Bortfall med betydelse 

för resultatet   

Analys saknas/ ja   Nej         

Etiska aspekter   Ej angivna   Angivna         

Resultat               

Frågeställningen 

besvarad   

Nej   Ja         

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller, 

etc)   

Saknas   Otydlig   Medel   Tydlig   

Statistisk analys 

(beräkningar,   

Saknas   Mindre bra   Bra      

metoder, signifikans)           

Cofounders   Ej kontrollerat   Kontrollerat         

Tolkning av resultatet   Ej acceptabelt   Låg   Medel   God   

Diskussion               

Problemanknytning   Saknas   Otydlig   Medel   Tydlig   

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor   

Saknas   Låg    God      

Anknytning till tidigare 

forskning    

Saknas   Låg   Medel   God   

Slutsatser               



 
 

Bilaga 3 (kvalitetsgranskningsmall): 

 

 

 

 

 

 

 

Överensstämmer med 

resultatet   

(resultatets 

huvudpunkter 

belyses)   

Slutsats saknas   Låg   Medel   God   

Ogrundade   

slutsatser    

Finns   Saknas   

 

      

Total poäng (max 

47p)   

                      P                            P                         P                          P    

             P    

Grad 1: 80 %            %   

Grad 2: 70 %            Grad   

Grad 3: 60 %               

Titel               

Författare               

Diskussion               

Problemanknytning   Saknas   Otydlig   Medel   Tydlig   

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor   

Saknas   Låg    God      

Anknytning till 

tidigare forskning    

Saknas   Låg   Medel   God   

Slutsatser               



 
 

Bilaga 4: (Förtydligande av MBI): 

MBI (maslach burnout inventory) 

Är den vanligaste modellen som används vid forskning om utbrändhet. 

Emotionell utmattning (EE) Mäter känslor av att vara emotionellt utmattad på grund av sitt 
arbete.  

Personlighetsförändring (DP) Mäter ett okänslig och oprofessionellt bemötande gentemot 
andra personer.  

Personlig prestation (PA) Mäter en persons känslor av kompetens och framgångsrikhet i 
arbetet.  

(Maslach, 1982, s.3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 (resultatöversikt): 
 

Författare  
 
 
Syfte 

Hasida, B.Z., & Michael, K. (2007) 

Syftet med studien var att undersöka vad som 

orsakade stress, copingstrategier som brukades, 

sociala resurser och utbrändhet på arbetet 

bland socialarbetare, psykologer och sjuksköter 

skor. Samt att undersöka effektiviteten av 

support och coping när det gäller att 

förebygga utbrändhet. 

 

Howlett et al., (2014) 

Syftet med studien var att utforska 

sambandet mellan copingstrategier 

och utbrändhet bland läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor 

på sju stycken små, mellan stora och 

stora akutmottagningar. 

Hutchinson, T.A. Haase, S. 

French, S., & Mcfarlande, T.A. 

(2014) 

Syftet med studien var att 

undersöka prevalensen av stress, 

utbrändhet och copingstrategier 

samt relationen mellan dessa 

variabler. 

 

Koh et al., (2015) 

Syftet av denna studie var att studera 

förekomst en av utbrändhet och psykisk 

sjuklighet bland palliativa vårdgivare i 

Singapore och dess associationer med 

demografiska och arbetsplatsfaktorer samt 

användning av coping mekanismer. 

Samband mellan olika 
former av Emotionellt 
inriktad coping och EE. 

- Ej signifikanta samband - Positivt signifikant samband - Positivt signifikant 
samband 

- Inget samband 

Samband mellan olika 
former av emotionellt 
inriktad coping och DP. 

- Positivt signifikant samband  - Positivt signifikant samband - Positivt signifikant 
samband 

- Inget samband 

Samband mellan olika 
former av emotionellt 
inriktad coping och PA. 

- Negativt signifikant samband - Negativt signifikant samband - Inget samband  - Inget samband  

Samband mellan olika 
former av probleminriktad/ 
uppgiftsorienterad coping 
och EE. 

- Ej signifikanta samband - Negativt signifikant samband - Inget samband - Inget samband 

Samband mellan olika 
former av probleminriktad/ 
uppgiftsorienterad coping 
och DP. 

- Negativt signifikant samband - Negativt signifikant samband - Positivt signifikant 
samband 

- Inget samband 

Samband mellan olika 
former av probleminriktad/ 
uppgiftsorienterad coping 
och PA. 

- Positivt signifikant samband  - Positivt signifikant samband - Inget samband - Inget samband 

Övrigt resultat - Inget samband - Inget samband - Inget samband - Positivt signifikant samband 

 



 
 

Bilaga 5 (resultatöversikt): 

Författare  
 
 
Syfte 

Mctiernan, K., & Mcdonald, N. (2014) 

Syftet med studien var att identifiera orsaker 

till stress bland psykiatrisjuksköterskor i Dublin-

regionen, samt att jämföra orsaker till stress, 

copingstrategier och utbrändhet bland 

sjuksköterskor på sjukhus och inom 

kommunen. 

 

Nowakowska- Domagala et al., (2015) 

Syftet med studien var att ta fram en 

skala på professionell utbrändhet bland 

fysioterapeuter samt att se och jämföra 

sambandet mellan copingstrategier och 

utbrändhet.  

 

Gupta, M.L. Paterson, R.M. Lysagh, 

C.M., & VonZweck. (2012)           

Syftet med studien var att undersöka 

erfarenheterna av utbrändhet 

bland arbetsterapeuter och att 

beskriva deras copingstrategier. 

 

Sardivalla, M.A.H. Vandenberg, H., & 

Esterhuyse, K.G.F. (2007) 

Syftet med studien var att undersöka 

stressfaktorerna bland personalen på 

hospice samt hur de copingstrategier 

de använder kan användas för att 

förebygga utbrändhet som dom upplevde 

det.   

 

Samband mellan olika 
former av Emotionellt 
inriktad coping och EE. 

- Ej signifikanta samband - Positivt signifikant samband - Negativt signifikant 
samband 

- Inget samband 

Samband mellan olika 
former av emotionellt 
inriktad coping och DP. 

- Signifikant negativt samband med 
högre DP för hälso- och 
sjukvårdspersonal på sjukhus jämfört 
med i primärvård.  

- Ej signifikant samband med 
användande av olika former av 
emotionellt inriktad coping.  

- Positivt signifikant samband - Inget samband - Inget samband 

Samband mellan olika 
former av emotionellt 
inriktad coping och PA. 

- Signifikant negativt samband med lägre 
PA för hälso- och sjukvårdspersonal på 
sjukhus jämfört med i primärvård.  

- Ej signifikant samband med 
användande av olika former av 
emotionellt inriktad coping. 

- Negativt signifikant samband - Inget samband - Inget samband 

Samband mellan olika 
former av probleminriktad/ 
uppgiftsorienterad coping 
och EE. 

- Ej signifikanta samband - Negativt signifikant samband - Inget samband - Positivt signifikant samband 

Samband mellan olika 
former av probleminriktad/ 
uppgiftsorienterad coping 
och DP. 

- Ej signifikanta samband - Negativt signifikant samband - Inget samband - Positivt signifikant samband 

Samband mellan olika 
former av probleminriktad/ 
uppgiftsorienterad coping 
och PA. 

- Ej signifikanta samband - Positivt signifikant samband - Inget samband - Positivt signifikant samband 

Övrigt resultat - Inget samband - Inget samband - Inget samband - Inget samband 

 


