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Abstrakt 
Titel: Hantering av arbetsrelaterad stress; En väg för att främja hälsa 
Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen är förekommande inom hälso-sjukvården 
och har en inverkan på vårdpersonalen. Ur ett patientsäkert perspektiv har 
sjukvården ett ansvar för patienterna och den arbetsrelaterade stressen utgör ett 
problem i att säkerställa den. I relation till stress förekommer strategier i att hantera 
stressen. 
Syfte: Att beskriva hur vårdpersonal hanterar arbetsrelaterad stress på arbetet. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie. Data har samlats in, tolkats, analyserats och 
sammanställts. 
Resultat: Vårdpersonal har visat flera metoder i att hantera arbetsrelaterad stress. 
Resultatet är uppdelat inom externa resurser; strategier i att anpassa och ta vara på 
externa resurser för att hantera den arbetsrelaterade stressen och interna strategier; 
metoder och strategier hur individen själv förhåller och anpassar sig själv för att 
hantera den arbetsrelaterade stressen. 
Konklusion: Hantering av arbetsrelaterad stress är en komplex och en ständig 
dynamisk process som sällan innefattar endast en strategi. Stöd och främjande 
förutsättningar behövs identifieras samt stärkas för både vårdpersonalens hälsa men 
också för att säkerställa en patientsäker och god vård. 
 
Nyckelord: Vårdpersonal, arbetsrelaterad stress, hanterings- och copingstrategier, 
personcentrerad vård och patientsäkerhet.



 

Abstract 
Title: Coping with occupational stress; A way of health promotion 
Background: The occupational stress is frequent within the health-care and affects 
the health-care staff. Through a patient-safety perspective the health-care have a 
responsibility for the patients and the occupational stress constitutes a threat in order 
to secure it. In relation to stress coping strategies are established to endure. 
Purpose: To describe how health-care staff cope with occupational stress at work. 
Method: A qualitative literature study. Data have been collected, interpreted, 
analysed and compiled. 
Results: Health-care staff have proved various methods to cope with the 
occupational stress. The results are divided in external resources; strategies to adapt 
and seize external resources to cope with the occupational stress and internal 
strategies; methods and strategies how the individual relate and adapt to cope with 
the occupational stress. 
Conclusion: Coping with work-related stress is a complex on-going dynamic 
process that seldom comprises only one kind of strategy. Support and promotional 
conditions are needed to identify and strengthen the health for both the health-care 
staff and to secure qualified nursing-care for the patients. 
 
Keywords: Health-care staff, occupational stress, coping strategies, person-
centered care and patient safety.
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Bakgrund	
Stress 

Begreppet stress har funnits i århundraden. I koppling till Andra Världskriget och 
Koreakriget påbörjades forskning om stress på grund av dess innebörd i det militära 
utövandet. Stress utgörs av relationen mellan en person och dess omgivning, vilket 
samspelar med det medicinska begreppet illness eller sjukdomskänsla som något som 
kan uppstå ur denna relation (Lazarus & Folkman, 1984, 15). Eriksen & Ursin ur 
Ekman & Arnetz (2013, 18) förklarar Hans Selye som stressteorins fader som 1936 
studerade skadade eller döende djur, vilket har senare lett fram till hur stress kan 
betraktas som ett attribut till sjukdomsorsak och förklaring till sjukdom och 
hälsoproblem. Författarna (2013, 26) menar på att begreppet stress betecknas inom 
fyra områden, själva stimuli, upplevelsen av stimuli, den fysiologiska och patologiska 
reaktionen på stimuleringen samt återkoppling från upplevelsen av reaktionen. 
 
Clancy & NcVicar (1993) utforskar i en litteraturstudie den subjektiva naturen och 
möjliga källor till stressens fenomen, där det framkommer att individer skiljer sig i 
hur stressens hanteras och att den blir bestämd av uppfattningen av den stressfulla 
situationen, snarare än situationen i sig. Deras litteraturstudie ledde till 
konklusionen att stress är ett subjektivt fenomen som kan leda antingen till ett 
lidande eller också till så kallad ”eustress”, vilket syftar till välgörande stressorer som 
leder till en hälsosam respons av stressen. Selye (1974, 62) tar även upp hur stress 
kan vara positivt och benämner den som en krydda i livet. Eriksen & Ursin i Ekman 
et al. (2005, 52) förmedlar att stress i sig inte behöver vara negativt, utan kan snarare 
vara nödvändigt för inlärning, träning och förbättrade prestationer. Om stressnivån 
inte avtar kan den däremot ge negativa effekter och leda till vävnadsskador i olika 
organ som individen verkar genetisk disponerad för. Vidare skriver Macewen i 
Ekman & Arnetz (2013, 88) att långvarig stress ger ökad risk för fysisk och psykisk 
sjukdom resten av livet. 
 

Arbetsrelaterad stress 
WHO (2016) lägger fram sin egna definition av vad arbetsrelaterad stress är och 
summeras ihop i tre punkter:  
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• Reaktionen människor kan ha när arbetskrav och press inte samspelar med 
deras kunskaper och möjligheter samt utmatar deras förmåga att hantera den 
arbetsrelaterade stressen. 

• Stress uppstår i en bred grad av omständigheter men blir ofta värre när de 
anställda känner att de bara har lite stöd av sina överordanare och kollegor, 
samt även lite kontroll av arbetets processer. 

• Det är ofta förvirring mellan press eller utmaning och stress, ibland uttrycks 
det som en dålig ursäkt för dåligt utförande från ledning. 
 

Wheeler (1997) strävar i sin litteraturstudie mot att finna en klar definition och 
konceptualisering av stress hos sjuksköterskor drar slutsatsen att tolkningar av stress 
går att finna i omvårdnadslitteratur men att liten koppling finns mellan 
sjuksköterskors arbeten och stressorer i dennes privatliv (samt vice versa). I en 
tidigare studie definierade Wheeler & Riding (1994) arbetsstressen som; en 
biopsykosocial reaktion vanligtvis i samband med patogena fysiologiska förändringar 
och beteendemässiga följder från aspekter av sjuksköterskans arbete och upplevelse 
av att arbetskraven utgör ett hot mot självkänsla eller välmående samt överskrider 
förmågan att hantera arbetsstressen. 

 
Arbetsrelaterad stress är vanlig förekommande för hälso- och sjukvårds personal, 
Aiken et al. (2001) fann i en internationell studie att 30-40% av de sjuksköterskor 
som arbetar på sjukhus lider för utbrändhet. En svensk studie fann att 29% av 
vårdpersonalen hade hög grad av utbrändhet kopplat till emotionell utmattning 
(Åhlin et al., 2013). Stressnivån hos sjuksköterskor upplevs även öka med tiden och 
allt fler beskrivs som utbrända (Dean, 2012). I en litteraturstudie av McVicar (2003) 
beskrev vanligt förekommande stressfaktorer hos sjuksköterskor fram, dessa är 
arbetsbelastning, tidspress, personalbrist och behovet av relationer kollegor emellan 
samt vårdpersonal med patient. Faktorer som är stressutlösande kan ses genom flera 
studier där det finns samband om vad som leder till arbetsstress även om avdelningar 
kan skilja sig ifrån varandra. Kalichman et al. (2000) tar reda på källor av stress hos 
sjuksköterskor som arbetar med patienter diagnostiserade med AIDS och visar i en 
tabell översikt att arbetsstressen uppkommer från två sidor; arbetsplatsen och 
patientomvårdnaden. Arbetsplatsens faktorer är arbetsbelastning och nedskärningar 
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två exempel medan patientomvårdnaden som stod för ett större problem visade på 
döden och svåra patienter som stressfullt. 
 
Ett emotionellt lidande är en förekommande påverkan hos vårdpersonal i sitt arbete. 
McGibbon et al. (2010) beskriver stressens natur hos sjuksköterskor, att emotionellt 
lidande är en påfrestning som sjuksköterskor kommer hantera under arbetslivet. I 
studien kunde deltagare brista ut i gråt under intervjun när de skulle prata om 
händelser som de hanterat och stött på även om det var flera år sedan händelsen ägde 
rum. Happell et al. (2013) beskrev hur sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterade 
stress utanför jobbet fann en rad negativa strategier till följd av stressens påverkan. 
De negativa strategierna som deltagarna i studien gjorde handlade om metoder som 
användande av substanser och antisociala beteenden, vilket leder till sämre hälsa och 
välmående.  
 

Patientsäkerhet 

I ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014) tar tydligt upp riktlinjer som spelar 
en viktigt roll för sjuksköterskan i sin profession, först “Sjuksköterskans primära 
ansvar att ge människor vård”, i kodens andra område finns även “Sjuksköterskan 
sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras” och “Följer och främjar 
den personliga hälsan hos vårdpersonal i relation till deras arbetsuppgifter”. Med 
hänvisning till den etiska koden så ligger utöver utövandet av professionen som stöd i 
att främja och bibehålla även sjuksköterskans hälsa för att dela inte äventyra 
patienters hälsa men också inte gå i förlust av sin egna hälsa. Som legitimerad 
sjuksköterska måste lagar efterföljas för att praktisera professionen genom att 
bedrivas till god vård, vilket innebär bland annat att tillgodose patienters behov och 
säkerhet i vården (SFS 1982:763).  
 
En studie av Berland et al. (2008) som går in på stressens inverkan på 
patientsäkerheten visar upp hur tidspress, kontrollbrist och bristande relationer i 
arbetsmiljön utgör ett hot mot patienternas säkerhet. De tre delarna kan gå ihop, 
genom att det utifrån högt arbetstryck skapas tidspress som leder till bristande 
kontroll med påverkan av en bristande arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till att 
patienterna snarare utsätts för fara istället för god vård. Stressen orsakar brister som 
i sin tur orsakar ännu fler negativa känslor. Santos et al. (2007) har i sin studie med 
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sjuksköterskor inom akutsjukvården i Portugal funnit att sjuksköterskorna när de fått 
relatera till ordet stress använder termer som överbelastning, klagomål, rädsla och 
risk. Detta tolkas som att sjuksköterskorna anser att deras stress inte bara är ett 
problem för dem själva utan även för patienternas omvårdnad (de Souza Oliveira et 
al., 2014). Santos et al. (2007) tar i sin studie upp känslor i samband med medicinska 
misstag som gav upphov bland annat till panik, förtvivlan, skuld, skam, rädsla och 
osäkerhet. 
 

Coping 

Lazarus and Folkman (1984) definierar coping som en kognitiv och beteendemässiga 
försök  att hantera specifika externa och/eller interna krav som bedöms som 
krävande eller överstiger dess egna resurser. Vidare menas de även på att coping är 
en skiftande process då personen ibland behöver förlita sig mer på vissa strategier, i 
form av problemlösande eller defensiva eftersom kraven mellan person-omgivning-
relation ändras. Tachè & Selye (1985) förklarar att hantera stress i samhället kan 
delas in i fyra delar; genom att ta bort stressorer från våra liv; genom att inte tillåta 
att neurala ting blir stressorer; utveckla en skicklighet i att hantera tillstånd vi inte 
vill undvika och genom att söka avkoppling eller avledning från kraven.  
 
Resilience grundar sig i att begreppet används inom coping, det syftar sig i en 
människas förutsättning, en inre motståndskraft till  påfrestningen. I en 
litteraturstudie av Gillespie et al. (2007) som studerar konceptet av resilience 
illustrerar på hur coping är ett grundläggande element och ett definierande attribut 
till resilience. De redogör även problematiken kring begreppet eftersom lite forskning 
finns och att konceptet används bredd samtidigt kunde de kort förklara innebörden 
av konceptet; en motgång eller ett trauma som kräver en typ av respons; situationen 
är konstruerad till att vara traumatisk psykiskt och/eller fysiskt; den intellektuella 
förmågan att tolka motgång både kognitivt och socialt är närvarande och att det 
förekommer en realistiskt världsbild istället för en falsk optimism eller depressiv 
attityd. En annan beteckning för resilience blir på svenska stresstolerans från Ekman 
& Arnetz (2013, 45) förklaring av stresstolerans baseras på faktorer som ökar 
förmågan att motstå stressorer. 
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Definitioner 
Stress – Ett subjektivt tillstånd som uppstår och upplevelsen påverkar till en 
reaktion. Påfrestningarna utgör en utmaning och blir problematiska att hantera 
och/eller komma ur. 
Arbetsrelaterad stress – När stressfaktorerna förekommer i arbetsmiljön och 
uppkommer under arbetsrelaterade situationer. Upplevelsen påverkar krävande och 
utgör ett hot mot den upplevda hälsan. 
Coping – Ett konstant förändrande av kognitiva och beteendemässiga försökt att 
hantera specifika externa och/eller interna krav som bedöms påfrestande eller 
överstiger individens egna resurser. 
Vårdpersonal – Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som arbetar med 
patientnära omvårdnad. 
 

Problemformulering 
Med bakgrund av ovanstående text konstateras att arbetsrelaterad stress, med både 
negativ och positiv inverkan, är förekommande hos sjuksköterskor, samt att dess 
negativa inverkan föregås av svaga förutsättningar eller övergår den individuella 
förmågan att hantera stressen. Arbetsrelaterad stress medför även påfrestningar med 
negativ inverkan på hälsa för individen och utanför arbetsrollens inramning. Därför 
utvecklas intresset att utforska faktorer som bidrar till adekvat hantering av 
arbetsrelaterad stress, samt hur dessa brukas i daglig verksamhet. 
 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur vårdpersonal hanterar 
arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen. 
 

Metod 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur vårdpersonal hanterar 
arbetsrelaterad stress i arbetet. Författarna i denna litteraturstudie utgick från data 
insamlad med en kvalitativ ansats, det vill säga insamling av empirisk data som 
framkommit genom att utröna individuella upplevelser, erfarenheter, förväntningar 
och behov inom området (Segersten ur Friberg, 2012, 99). 
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Sökmetoder 
I denna litteraturstudie har flera databaser används för insamlandet av data. De 
databaser som används var PudMed, Cinahl, Medline, PsycInfo och SweMed+. 
Willman (2016, 79) menar på att för en tillfredställande omfattning av en 
litteraturstudie så räcker det inte med att basera sökningen utifrån en enda databas. 
Som stöd i sökningarna användes dels booleska operatorer som ”AND”, ”OR” och 
”NOT” för att finna kombinationer samt smalna av sökningen i strävan efter 
tillfredställande resultat. Som även Forsberg & Wengström (2013, 79) menar så 
användes ord som utgick från frågeställningen med hjälp av sökoperatörerna. Svensk 
MeSH blev också ett stöd i litteratursökningen då den databasen är ett redskap för att 
finna relevanta och identifierade sökord då det kan förekomma breda nyanser i vissa 
sökord. I sökningarna används även vissa begränsningar som utformats efter beslut 
om att hålla en standard i sökningarna som redovisas i inklusion och exklusion 
kriterier. I starten av sökningarna provades begränsningar av år och geografisk 
område, vilket gav svaga resultat och resulterade i att inga begränsningar av geografi 
eller år användes i själva datasökningen. 
 
I litteratursökningen användes vissa sökord, söktermer i olika kombinationer som 
även redovisas i Bilaga 2. Följande sökord har används: stress, stress management, 
stress reduction, occupational stress, workplace stress, nurse, nursing, nursing care, 
sjuksköterska, cope, coping, coping strategies, adaption, qualitative, patient safety, 
distress, moral distress, compassion fatigue, job satisfaction, mindfullness och well-
being.  
 

Inklusion 
Inklusions kriterierna för de valda artiklarna är att syfte, metod och resultat svarar 
mot denna litteraturstudies syfte. Samtliga artiklar har därmed tillgängligt abstrakt 
och är peer-reviewed, vilket innebär att de är granskade av experter inom området 
(Willman, 2016, 88). Fokus har även legat på att inkludera aktivt arbetande 
vårdpersonal med sjuksköterskor som majoriteten av deltagare. 
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Exklusion 
Studier vars syfte inte svarar mot litteraturstudiens syfte har exkluderats. Även 
studier på andra språk än engelska eller svenska, samt sådana som baseras på 
studenter eller personal utan någon form av omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter, 
exkluderas.  
 

Urval 
Urvalet av artiklar genomgick en process på tre steg, vilket även redovisas i Bilaga 2. 
Första urvalet hämtades in utifrån titel och abstrakt, samt att metod och syftet var 
överensstämmande med denna litteraturstudies syfte (Kristensson, 2014, 164). 
Under andra urvalet överblickade författarna tillsammans igenom det insamlade 
materialet för att kunna diskutera och bedöma om artiklarnas resultat överensstämde 
och var av relevans för att kunna syntetiseras, här exkluderades även studier som 
bedömdes vara inaktuella. Majoriteten av artiklarnas deltagare innefattar 
sjuksköterskor. I det tredje urvalet utfördes en kvalitetsgranskning av de valda 
artiklarna genom ett granskningsprotokoll inspirerat av Willman et al. (2011, 108), se 
Bilaga 1, genom vilket en poängsättning skapades för att värderade artikeln. Endast 
de artiklar som bedömdes till grad 1 användes i litteraturstudien, detta för att uppnå 
god kvalitet. Totalt 16 stycken artiklar valdes ut, vilka är publicerade mellan åren 
2004-2016 och är utförda i 9 olika länder. De valda artiklarna presenteras i 
artikelöversikten som hittas i Bilaga 3. 
 
Patienters diagnoser avlägsnades från det ursprungliga granskningsprotokollet, 
eftersom denna granskningskategori ej relaterar till syftet med denna litteraturstudie. 
(Willman, 2016) menar även på att granskningsprotokoll ska modifieras för att passa 
den aktuella granskningen.  
 

Analys 
Metoden för analysen har inspirerats utifrån Evans (2002) beskrivande syntes som 
även tolkats av Friberg (2012, 140-141). De artiklar som valts ut för att medverka i 
litteraturstudien delades upp mellan författarna för att påvisa och tydliggöra sådan 
data ur resultaten som är relevant för att svara mot det etablerade syftet (Willman, 
2016, 99). Detta gjordes genom att grundligt granska resultaten för att tillsammans 
utvärdera de fynden som framgått i insamlad data, och utifrån detta diskutera och 
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skapa en gemensam förståelse och stärka relevansen till syftet. Utifrån detta 
diskuterades kategorier som skapades induktivt enligt vad som framträtt vara 
återkommande intresseområden från artiklarna. Kategorierna färgkodades och 
sorterades upp i underkategorier för att förenkla sammanställningen av data, dessa 
sammanställdes sedan i var sitt dokument för att tydliggöra samband och 
associationer mellan artiklarna.  
 

Forskningsetik 
På Etikprövningsnämndernas hemsida (EPN.se) ges tillgång att läsa om vilka lagar 
som innefattar medicinsk forskning, att forskning behöver enligt lag genomgå 
etikprövningsnämndens godkännande om forskningen. I denna litteraturstudie har 
hänsyn tagits till att samtliga artiklar blivit godkända av en etisk kommitté, vilket 
antingen framgått i artikeln eller förlagets hemsida. 
 

Resultat 
All vårdpersonal använder sig av olika former av har någon form av strategi för att 
hantera förekommande stress och belastningar allt eftersom förutsättningarna 
varierar. Författarna för denna litteraturstudie har sammanställt olika strategier och 
identifierat följande huvudkategorier; Externa resurser och interna strategier. 
Kategorier redovisas i Tabell 1. Externa resurser innefattar tillvägagångssätt då 
vårdpersonal tar vara på resurser utanför sin individuella förmåga för att hantera 
arbetsrelateradstress. Interna strategier syftar till individuella anpassningar och 
strategier över hur vårdpersonalen förhåller sig och hanterar arbetsstressen. 
Underkategorin andlighet och tro kan kategoriseras som en extern resurs då det är 
något som i vissa fall utövas inom ett sällskap, men kategorin definieras i grunden 
som en individuell förhållning och därmed en intern strategi. 
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Tabell 1. Sammanställning över kategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Externa resurser - Arbetsplatsgrundande förutsättningar 
- Kollegor – ett viktigt stöd 
- Bekräftelse och tillfredställelse 
- Humor och glädje 

Interna strategier - Undvikande och distanserande 
- Avgränsande och avskiljande 
- Självkännedom och erfarenhet för 

meningsskapande och acceptans  
- Andlighet och tro 

 

Externa resurser 
I alla valda studier framkommer det att den vanligaste metoden att hantera 
arbetsrelaterad stress är stöd från kollegor. Stöd kunde ses som samtal och avlastning 
men även med fysiskt stöd, feedback och användning av humor för att främja en god 
arbetsmiljö. Förutom stödet från kollegor kunde även patienter bidra med en 
stödjande effekt till vårdpersonal, när vården och insatserna gav resultat så kunde 
stressens inverkan vända till något positivt. Olika metoder i hur vårdpersonal 
anpassar sitt arbete och arbetsmiljön är även förekommande. 
 
Arbetsplatsgrundande förutsättningar 
Strategier för att hantera stress genom att anpassa arbetsstrukturen kan se olika ut. 
Anpassning i schemaläggning är förekommande och kan syfta till att arbeta nätter för 
att få ut längre sammanhängande lediga dagar (Ekedahl & Wengström, 2006), eller 
syfta till att byta arbetsmiljö (Drury et al., 2014). Anpassning av arbetstiden, som att 
gå ned i arbetstid eller att gå tidigare i pension kunde ses i studier av både Ekedahl & 
Wengström (2006) och Zambrano et al. (2014) för att eftersträva en balans med 
arbetslivet och privatlivet. Rowe (2012) tar även upp att ett byta av jobb var en 
strategi för att i längden finna en positiv hantering av arbetet. En återkommande 
strategi som lyftes fram i studier kunde kopplas till vikten av raster. Att ta rast en kort 
stund för att koppla bort arbetet gav lättnad från stress, en möjlighet för 
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återhämtning och reflektion (Drury et al., 2014; Hall, 2004; Lim et al., 2011; Zander 
et al., 2013). Drury et al. (2014) påvisar även vikten av att finna en tyst plats för raster 
och återhämtning, att trots vetskapen om den viktiga rollen och den påfrestande 
arbetsmiljön, med pipande och tjutande ljud som förkommer på avdelningar, så är en 
tyst plats underlättande för att lugna stress och ge möjlighet till återhämtning. 
Strategier i form av egna varianter av rutiner dyker även upp i studier, som att förutse 
arbetsuppgifter och hålla en tydlig prioritering i arbetet, genom att hålla sig 
förberedd och att känna sig säker i vad som är viktigast, gav känsla av kontroll samt 
ett skapande till en effektivare arbetsmiljö (French et al., 2011; Hall, 2004; Jannati et 
al., 2011).  
 
I studier visas även att vårdpersonalen även vänder sig till chefer och ledning för att 
ta vara på tillgång till stödjande resurser, antingen genom samtal med chef, en 
socialarbetare eller en präst (McDonald et al., 2016; Jannati et al., 2011; Harris, 
2013). I Drury et al. (2014) studie visas strategier genom mentorer och förebilder 
genom äldre och mer erfaren personal för att skapa stöd och tryggare arbetsmiljö, 
medan Ekedahl & Wengström (2006) visar åt en tillsyn med övervakning som 
strategi. Vissa menar även på att debriefing, i form av ett avlastningssamtal, är en 
faktor till att dels kunna hantera situationer genom att ventilera reaktioner, men 
också för att kunna ta lärdom av andra för att vara redo till nästa gång eller om en 
själv skulle vara med om liknande situation (Drury et al., 2014; Avraham et al., 2014; 
Zambrano et al., 2014).  
 

Kollegor – ett viktigt stöd 
Stöd mellan kollegor är den vanligaste förekommande metoden för vårdpersonal att 
hantera stress i arbetet. Studier visar på att med en överenskommelse kollegor 
emellan, att stödja och hjälpa varandra från stress och utsatthet i situationer, ger ett 
lugn och motivation att möta påfrestningarna (Avraham et al., 2014; French et al., 
2011). Tillgången till ett socialt nätverk och ett kamratstöd lyfts upp för att hantera 
dagliga stressorer, antingen genom att avlasta, assistera eller prata, bolla problem 
och lösningar (Drury et al., 2014; McDonald et al., 2016). Ett positivt socialt nätverk 
kan inkludera emotionellt stöd, kommunikation i en nära relation som man kan 
vända sig till men också möjligheten att man kan använda alla tillgängliga resurser 
(Mealer et al., 2012). 
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I en studie av Zander et al. (2013) visas även att förväntningar och erkänna behovet 
samt tillgången till det stödet som finns, speciellt för att prata med någon. Vidare 
nämns vikten att ha någon som man litar på, som man kan känna tillgång att vända 
sig till för att prata med. Som Zambrano et al. (2014) skriver, så är det viktigt att 
forma starka band, det är ingen svaghet att förlita sig på andra utan snarare 
fundamentalt för att kunna upprätthålla ett stabilt arbetssätt. Samtala och ventilera 
kollegor emellan påvisas som en vanligt förekommande metod för att hantera 
stressande påfrestningar, Harris (2013) visar att detta är den mest hjälpfulla och 
vanligaste metoden och även att kollegor förstår varandra utan att behöva förklara då 
en förståelse för arbetet, som språk och känslor, går att relatera till mellan varandra. 
Även Hall (2004) i sin studie visar på stödet genom en förståelse från kollegor att 
identifiera belastningen för att kunna prata ut. Att samtala med sina kollegor för att 
avlasta påfrestningar och uppkomna problem upplevs ofta som mest hjälpsamt för att 
få ett stöd, då finns en förståelse och ett emotionellt stöd (de Boer et al., 2014). Ett 
emotionellt stöd under situationer, då känslors involverande tagit över, ses som en 
strategi att få avlasta och ta stöd av sina kollegor genom samtal och tillåta känslor att 
yttra sig inför varandra (Ekedahl & Wengström, 2006; Lim et al., 2011). Det kan 
handla om att få gråta ut sorger, smärtor, visa ilska eller sympati. Vid en hög 
arbetsbelastning betonas hur viktigt ett kamratligt arbete var för lösa dagliga 
situationer, med positiva arbetsrelationer och ett gott samarbete lyfter humöret samt 
gynnar stresshanteringen (Lim et al., 2011).  
 

Humor och glädje 
Några studier tar upp humor som en strategi, att skatt och glädje är en viktig resurs 
för att minska stress och oro (Lim et al., 2011; Harris, 2013), samt verka 
avslappnande och terapeutiskt för såväl personal som patienter eftersom det hjälper 
till att koppla bort jobbiga tankar och situationer (Harris, 2013). Ekedahl & 
Wengström (2006) tillför i sin studie hur arbetsgruppen väljer att ha kul tillsammans 
och att använda det som en strategi för att hantera arbetet, då lärde sig gruppen både 
känna varandra bra och kunde arbeta bra tillsammans. Humor, i form av att till 
exempel dela ett skämt, uppges även skapa band och stärka gruppdynamik mellan 
både kollegor, patienter och dess anhöriga (Harris, 2013). Ibland används så kallad 
”svart humor” som kan uppkomma kollegor emellan, men också i relationen mellan 
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personal och patient, och kan verka som ett sätt för att ventilera känslor (Ekedahl & 
Wengström, 2006). 
 

Bekräftelse och tillfredställelse 
Självupplevd professionalitet, att till exempel se sina egna prestationer, kan ur ett 
individuellt perspektiv avge bekräftelse i form av positiva känslor, tillfredställelse och 
en känsla av ökat personligt värde (Avraham et al., 2014). När personalen utifrån 
höga förväntningar på sig själv eller hög arbetsbelastning inte lyckades uppnå 
tillfredställelse, söktes den genom att verbalisera stressfaktorer till kollegor samt söka 
validering av sina handlingars grundlighet och lämplighet. Återkoppling och positiv 
”feedback” från kollegor i form av andra sköterskor och läkare gav stor 
tillfredställelse i arbetet. Även patienters och anhörigas tacksamhet, såväl verbalt 
eller som exempelvis genom ett tackkort, framkom dessutom vara en stor anledning 
till att personalen ville stanna på jobbet (Drury et al., 2014). Att till exempel få ett 
”tack” från en patient efter att ha utfört en omvårdnadsåtgärd, gav tillfredställelse 
(Rowe, 2012), upplevdes upplyftande och verkade stärkande för den professionella 
identiteten (Ekedahl & Wengström, 2006).  
 

Interna strategier 
Det framgår i studierna att man etablerar en rad olika förhållningssätt för att hantera 
situationer och omständigheter som medför stress. I denna del tas förekommande 
individuella metoder och strategier upp som används av vårdpersonalen för att 
hantera stressen i arbetet. 
 

Undvikande och distanserande 
Under hög arbetsbelastning kunde ett undvikande beteende uppstå genom ta avstånd 
från att träffa patienter som man ansåg sig inte kunna hjälpa trots att man gjort sitt 
bästa (Beng et al., 2015). Vårdpersonalen valde att distansera sig från patienter eller 
prioritera de man upplevde sig klara av att ge adekvat behandling när tillståndet 
ansågs för svårt att behandla (Beng et al., 2015; de Boer et al., 2014). Utöver att dra 
sig undan från situationen valde man även att fokusera på när arbetspasset skulle ta 
slut eller blev fast besluten i att situationen inte kunde förändras (Hall, 2004). I en 
studie av Jannati et al. (2011) uppkommer undvikande strategier i form av att byta 
avdelning eller lämna avdelningen för en stund, ta lugnande medicin eller isolera sig i 



	 13	

ett privat rum i syfte att hantera arbetsrelaterade stressorer. Man utförde även byte 
av arbetsuppgifter eller patientåtaganden sinsemellan då relationen mellan patient 
och vårdpersonal på något vis limiterade goda förhållanden (Rowe, 2012; Jannati et 
al., 2011), detta kunde till exempel vara att undvika en patient som man inte hade 
lyckats upprätthålla en god relation med (Jannati et al., 2011), eller en annan som 
eventuellt påminde en om något traumatiskt och påfrestande (Rowe, 2012).  
 

Avgränsande och avskiljande 
Utifrån faktorer som det breda ansvaret och de många olika arbetsuppgifter som 
ingår i vårdarbetet, kan det vara lämpligt att avgränsa dessa inom vad som bedöms 
vara  nödvändigt samt vad man förväntas klara av att uppfylla. En kortsiktig lösning 
på detta kan vara att man håller sig borta från situationer och uppgifter som inte 
anses höra till ens individuella ansvar, och fokuserar på att komma över eventuella 
skuldkänslor som förväntas uppstå på grund av detta (Maytum et al., 2004). 
Zambrano et al. (2014) framför att arbetsrelaterad känslomässig påfrestning, etablera 
avgränsningar och stadga medvetenhet kring sin inblandning i olika situationer som 
fundamentala faktorer för att skapa beredskap för att kontrollera sin respons. Under 
hög arbetsbelastning kan en avgränsning tydliggöras genom att klargöra 
prioriteringar i arbetsuppgifter (Beng et al., 2015) och fokusera på här och nu (Hall, 
2004), detta för att säkerställa god vård men kan även vara ett sätt att hantera 
återkommande dödsfall inom vården (Ekedahl & Wengström, 2006). Avraham et al. 
(2014) påvisar avgränsningar och bortkoppling från känslor och omgivning, i form av 
till exempel påfrestande patient eller anhörigsituationer, genom att fokusera på 
förberedelser på beredskapen, det tekniska och praktiska både före och under 
speciellt allvarliga situationer samt att fysiskt avlägsna stressmoment från 
omgivningen. Här nämns även blockering av känslor och objektifiering som ett sätt 
att undvika att sympatisera vilket underlättar fokus på vad som måste prioriteras. 
 
Ett förhållningssätt som nämns i studier för att behålla ett funktionellt liv är 
förutsättningen och förmågan att skilja arbete och privatliv. Avraham et al. (2014) 
påvisar i deras studie erfarenhet bidrar till förmågan att särskilja arbetsliv och 
privatliv, att utan den förmågan skulle möjligheten att fortsätta arbetet komma till ett 
slut. Hall (2004) lyfter också strategin om att lämna arbetsrelaterade påfrestningar 
på jobbet som mål i att hantera arbetsstressen, för att om dessa beblandas med 
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privatlivet uppstår en kaosartad konflikt. Ett sätt att skapa en avskiljning mellan 
arbetet och hemmet kan vara i omklädningsrummet när arbetskläderna åker på, att 
etablera detta som tydlig gräns till när man går in i arbetsrollen (Ekedahl & 
Wengström, 2006). 
 

Självkännedom och erfarenhet för meningsskapande och acceptans  
En rad strategier från individ till individ i hur stress kan hanteras visas utifrån hur 
man själv förhåller sig till det, detta stycke kommer lyfta olika upplyft som 
framkommit i studier. I en studie av McDonald et al. (2016) framkommer det att 
eftersträva och arbeta till en ökad känsla av egen autonomi, vilket lett till en mer 
personlig belöning av självbekräftelse. Det lyfts fram ur några studier att den egna 
filosofin och intressen, om vad som är viktigt för en själv bör gå ihop med sitt arbete 
för att lättare kunna hantera stressen (Maytum et al., 2004; McDonald et al., 2016; 
Rowe, 2012). Zander et al. (2013) tar i sin studie upp vikten av att skapa och känna 
igen behovet av insikter, definierat som att få en klar uppfattning om sig själv för att 
kunna hantera och acceptera hur man fungerar, samt situationer som uppstår i 
arbetet. Genom insikter kan strategier skapas för att hantera arbetsstressen, 
däribland att skapa mening i form av att se resultatet av sitt arbete och stärka sin roll, 
som exempelvis att ha lyckats rädda livet en patient (Avraham et al., 2014). Flera 
studier (Rowe, 2012; Harris 2013; Lim et al., 2011) förtydligar och förklarar att skapa 
en skillnad för patienter, genom att vara med i tillfrisknande och förbättring hos 
dessa, ligger som ett positivt meningsskapande hos vårdpersonalen i att hantera 
stressen. Ett meningsskapande kan även visa sig med en känsla att belöningen av 
arbetet är större än kostnaden med att få göra en skillnad för patienter med att ge sitt 
stöd till dem (Zambrano et al., 2014). Beng et al. (2015) visar på att genom att skapa 
en förståelse underlättar det att inte i onödan låta sig bli påverkad, genom att sätta 
sig in i patienters samt anhörigas perspektiv blev det lättare att förstå situationer. 
Vissa kunde hantera situationer genom att finna en acceptans, att döden är en del av 
livet och att vissa saker kan man inte kontrollera utan bara att acceptera situationen 
(Mealer et al., 2012).  
 
En aspekt i att kunna hantera stress är att ha varit med om stressens påfrestningar 
tidigare men att kunna ta lärdom av den och användas till sin fördel. I Zander et al. 
(2013) framkommer det att ens motståndskraft inte är att glömma en situation utan 
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att använda sig av erfarenheter för att omvandla problem. Studien utförd av Beng et 
al. (2015) tar upp hur erfarenheten är ett hjälpmedel till personlig tillväxt, att lyckas 
ta fram det positiva i sina erfarenheter och ta vara på dem i sitt arbete. 
 

Andlighet och tro 
Olika former av trosuppfattningar och religiösa aspekter hos vårdpersonal uppges 
som strategier att hantera stress och påfrestningar i arbetet. Ritualer i form av böner 
utförs antingen som individ genom att be till Gud i hopp och tron om att ta sig 
igenom stressfyllda situationer, eller genom en mer organiserad bönestund med 
personalen, vilket hjälper hanteringen samt att uppnå en sinnesro genom sin 
religiösa tro (Beng et al., 2015; French et al., 2011; Lim et al., 2011; Jannati et al., 
2011). I Harris (2013) studie menar deltagarna på att bönen blir en tid av meditation, 
återhämtning och reflektion, vilket uppges ge en terapeutiskt effekt. Andra studier tar 
upp synsätt som handlar om tur, med koppling till att saker händer av en anledning  
men också tron om ett liv efter döden (Beng et al., 2015, Lim et al., 2011).  
 

Reslutatdiskussion 
Resultatet har visat att vårdpersonalen har olika strategier för att hantera den 
arbetsrelaterade stressen och diskussionen kommer enkelt uppdelas utifrån 
huvudkategorierna externa resurser och interna strategier. Diskussionen kretsar 
utifrån resultatet kring Norberg modell för omvårdnad som kopplas mot 
personcentrering och patientsäkerhet.  
 

Externa resurser 
Vårdpersonal har visat sig hantera sin arbetsstress genom att utnyttja 
organisationens möjligheter. Norberg et. al (1997, 96) menar på att organisationen 
kan vara ett medel för personalens behov av stöd, ett hjälpmedel för det man vill 
uppnå. Öhrn i Edberg (2013, 195) beskriver att en god arbetsmiljö inkluderar 
patientens vårdmiljö, vilket även Nitzelius et al. (2008) benämner genom att brister 
inom arbetsmiljön samt faktorer som stress och hög arbetsbelastning bör elimineras 
då det finns en koppling till patientsäkerheten. Tidsbrist är en påverkande faktor som 
försvårar till en personcentrerad vård då så många moment skall hinnas med under 
ett arbetspass (Ekman, 2014, 122). Hollnagel (2012) förklarar utifrån ETTO-
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principen (Efficiency-Thoroughness Trade Off) balansen mellan effektivitet och 
noggrannhet som blir till en nästan omöjlighet att utföra samtidigt. Att sätta denna 
modell i en vårdgivares perspektiv blir övervägandet att få mycket arbete gjort på 
bekostnad av kvalitén och patientsäkerheten. 
 
Resultatet visade att olika former av återhämtning gav vårdpersonalen stöd att 
hantera situationer men också för att kunna fortgå i arbetet. Att kunna ta en rast gav 
förutsättningar till att återhämta sig, bearbeta situationer och tillvaron vilket gav nya 
krafter till att skapa nya perspektiv, möjlighet att validera om eller för att bara 
fortsätta sitt pågående arbete. Witkoski and Dickson (2010) beskriver att raster 
förebygger utmattning och förbättrar kortsiktig prestanda men också hur 
utmattningen gav funktionsnedsättningar som långsammare reaktionstid, nedsatt 
uppmärksamhet och nedsatt problemlösande förmåga. Detta visar på hur 
utmattningen av arbetet medför en sämre kvalité från vårdpersonalens förmåga att 
säkerställa en en god och säker vård till patienter.  
 
Det framkom i resultatet att debriefing sågs som ett stöd till att både hantera och ta 
lärdom av händelser. Debriefing har varit en diskuterad metod och fått kritik för att 
ha haft ett lågt vetenskapligt stöd, men även för att den kan förvärra reaktioner 
genom att vårdpersonal behöver lyssna på andra berättelser, eller att de upplever sig 
pressade till att delta och prata om upplevda händelser (Michel et al., 2010, 136-137). 
Det sociala stödet kollegor emellan har framkommit som den mest förekommande 
metoden att hantera den arbetsrelaterade stressen. Det sociala nätverket som skapas 
av kollegor bidrar till förhöjd kvalité av vården som personalen ger. Edvardsson et. al. 
ur Ekman (2014, 166) visar på hur personalen efter att genomgått ett 
förbättringsarbete kom närmare varandra, bidrog till ett ökat fokus av hela gruppen 
på personcentrering och närvara tillsammans med kollegor och patienter i en kravlös 
samvaro. Förutom att den goda relationen från kollegor främjar till en 
personcentrerad omvårdnad så stödjer även relationen till, precis som framgår i 
resultatet, förutsättningar till känslomässig avlastning för att kunna hantera 
situationer. Taylor (2010) lyfter även i en australiensk artikel hur både sjuksköterskor 
och barnmorskor är ett lag, att man måste stödja varandra och finna tid och resurser 
till att praktiskt, mentalt och känslomässigt stödja varandra eftersom vi alla arbetar i 
en utmanande och krävande arbetsindustri. 
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Norberg et al. (1997, 96) tar även upp det sociala nätverket som en del av 
organisationen och menar på att allt vårdande kräver samarbete som leder till att 
möjliggöra förbättringsarbete och säkerställa en säker vård vilket kan uttrycka sig på 
fler håll. Thistlethwaite (2008) ställer sig frågan om patienten är en del av 
vårdteamet eller bara en mottagare för vården då problematik ligger i hur den 
personcentrerade vården brister ur den organisatoriska perspektivet snarare än ur 
det individuella vårdare-patentet perspektivet. Forskarna anser att speciellt efter 
införandet av den nya svenska patentlagen från januari 2015 (Regeringskansliet, 
2015) så ligger en större strävan efter att göra patienten mer delaktig inom sin egna 
vård går det att konstatera att patienten blir mer eller mindre en del av vårdteamet. 
 
Att inkludera humor i både privatlivet och arbetslivet är ett känt fenomen med en 
hälsofrämjande effekt. Dean & Major (2008) tar fram positiva sidor av humorns 
effekter för teamwork, att det skapade en känsla av tillhörighet och bidrog till att 
personalen kom närmare varandra, uppbyggnad av tillit och stärkte dem till att 
kunna uthärda stressfulla situationer. Att använda sig av humor kan bli ett verktyg 
för att skapa en starkare relation och därmed skapa en högre förutsättning till en god 
vård. Norberg et. al (1997, 69) förklarar för att främja hälsa blir det viktigt att främja 
personlig mognad, att möta svåra situationer utifrån goda egenskaper som hopp, 
kärlek och omsorg blir möjligheten större till att ”vara hälsa”. McCreaddie & Wiggins 
(2008) redogör dock i deras litteraturstudie hur humorns effekter som hjälpsamt och 
positivt främjar hälsan faktiskt saknar mycket stödjande evidens-baserat underlag. 
De menar att ingen absolut sanning finns i humor-hälsa hypotesen i relation till 
smärta, kardiovaskulära och immunsystemet men erkänner att en koppling mellan 
känslor-immunsystemet, frågan är bara vilken. Vidare frågar de sig hur humor som 
ett sätt till coping för sjuksköterskor är adaptivt eller maladaptivt och huruvida det 
kan ge negativ inverkan hos patientens terapeutiska process.  
 
Att bli bekräftad var  av betydande roll för att hantera arbetsrelaterad stress. 
Bekräftelse av det egna professionella yrkesutövandet kan ses som ett resultat och 
återspegling av ett lyckat personcentrerat vårdgivande. Lu et al. (2005) visar att 
tillfredställelse inom vårdarbetet relaterar till prestation associerat till god 
patientvård. Gountas et al. (2014) bekräftar även att arbetstillfredsställelse har 
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starkast koppling till patientens omvårdnad, en starkare implementering av ett 
personcentrerat arbetssätt gynnar inte bara patienten utan lyfter även positiva 
effekter hos vårdgivare. Även Sharma & Klocke (2014) fann i deras undersökning av 
effekten efter att ha implementerat en personcentrerad modell, att den bidrog till en 
positiv inverkan hos sjuksköterskorna. 
 

Interna strategier 
Att undvika eller distansera sig till en patient kan bero på den bristande förmågan att 
relatera mentalt, känslomässigt och fysiskt (Michaelsen, 2012; Smith & Hart, 1994), 
vilket i sin tur dels bidrar till känslor som personliga brister och låg självförmåga 
samt kan göra att kommunikationen till patienten kan försämras (Smith & Hart, 
1994). En svensk studie påvisar att 32 procent av 118 granskade lex Maria-falls 
bakomliggande orsaker till var just kommunikationsbrister (Elfström et al., 2009), 
vilket även andra studier påvisar kan vara en grundläggande patientsäkerhetsrisk 
(Thomas et al., 2009; O'Leary et al., 2010). Edberg et al. (2013) påstår att misstag i 
kommunikation även mellan patient och personal kan få allvarliga konsekvenser för 
patientsäkerheten. Att lyssna på patientens berättelse för att skapa förståelse för 
dennes perception av ohälsa beskrivs vara utgångspunkten för personcentrerad vård 
(Ekman et al., 2011). Distansering blir således en strategi som etableras när man inte 
längre finner adekvata hanteringstrategier och utgör dessutom ett hot mot ICN:n 
etiska kod (SSF, 2014), genom att inte en god dialog upprätthålls.   
 
Avgränsningar har visat sig se varierande ut i sin utformning att kunna utföra 
arbetet. Att skapa ett tydligt arbetssätt för att klargöra en tydligare prioritering om 
vad som i första hand kräver uppmärksamhet är en del i att kvalitetssäkra vården, 
men också att i sitt arbete avgränsa sin egna involvering hos patienterna för att 
skydda sig själv. Norberg & Nilsson (1997, 74) beskriver hur uppgiften och relationen 
går ihop och är varandras förutsättningar för god omvårdnad, att relationen är 
ömsesidig och är beroende av de vårdande uppgifterna. Då relation är en viktig 
komponent för en god omvårdnad blir det en utmaning för vårdpersonalen att finna 
en metod i att avgränsa sin involvering i sin strävan att på längre sikt uthärda arbetet. 
 
Att lämna arbetet på arbetet kopplas ihop med att ge sig själv en rast och möjlighet 
att lägga tankar på annat då återhämtningen är väsentlig för att kunna fortsätta ett 
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kontinuerligt arbete. Förutom att komma bort från arbetet så är en förutsättning att 
finna strategier i privatlivet som former att avkoppling. McDonald et al. (2016) visade 
på hur deltagare uppmuntrade reflekterande aktiviteter som musik, yoga, läsning 
men att även mer energikrävande aktiviteter och socialisering uppskattades. Drury et 
al. (2014) och Hall (2004) visar på att familj är väsentlig men att svårigheter fanns i 
att kunna diskutera arbetsrelaterade händelser, dels på grund av sekretess och dels av 
okunskap av arbetets natur.  
 
Självkännedom, eller självmedvetenhet, framgår enligt studierna ha kopplingar till 
erfarenhet, meningsskapande och acceptans som uppges vara väsentliga faktorer för 
stresshantering inom vårdyrket. I en litteraturbaserad begreppsanalys av Eckroth-
Bucher (2010) om självkännedom och dess betydelse för vården framförs begreppet 
som som en ständigt pågående process som ej uppnår mättnad. Processen uppges 
vara flerdimensionell och självbeskådande genom att bevara medvetenhet om, 
granska och skapa förståelse för sina tankar, känslor och övertygelse om sitt värde. 
Utifrån dessa inre attribut byggs ett autentiskt yttre beteende som avger en djupare 
kompetens (Eckroth-Bucher, 2010). Självkännedom förväntas således inge styrka för 
vårdpersonal i påfrestande situationer, lägga grund för ökad medkänsla samt 
hälsofrämjande kommunikation och mellanmänsklig miljö (Freshwater and Stickley, 
2004; Gooch, 2006). Ur Ekman (2014, 229) hävdar Fors att partnerskapet inom 
personcentrerad vård verkar hälsofrämjande och stärker båda parters lika värde. ICN 
framför vikten av det personliga ansvaret för sitt sätt att utöva yrket, samt 
sjuksköterskans värdering av både sin egen och andras kompetens. Det är alltså inte 
bara viktigt att bekräfta sina egna personliga och professionella styrkor och 
erfarenheter utan även andras, såväl kollegors som patienters, för att tillsammans 
utveckla mening och förståelse. 
 
Den individuella trosuppfattningen har visat sig vara en koppling till ett existentiellt 
stöd i att hantera stress uppkommit från situationer, inte bara på arbetet, utan är ofta 
en del av individens liv och synsätt. Den spirituella kopplingen kan delas mellan 
patienter och vårdgivare och tillsammans kan komma närmare varandra i sin delade 
tro. Mahlungulu & Uys (2004) belyser effekterna av spiritualitet, kopplingen att 
religion/tro leder till känsla av hopp som i sin tur leder till sinnesro och till sist 
ingiver en mening med livet. Norberg & Nilsson (1997, 109) menar även på hur vi alla 
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lever omgivna av olika värderingar som ger ett tolkningsmönster vilket utformar våra 
meningssystem, där vårdare måste sträva efter att förstå patienters meningssystem. I 
en norsk studie visade resultatet på hur deltagarna såg religiös omvårdnad som en 
del av spirituell omvårdnad och gav ett sammanhang till uppfattningen av värdighet. 
Den spirituella omvårdnaden menades med omvårdnad av hela människan (Rykkje 
et al., 2013). Förutom att den spirituella trosuppfattningen fungerar som ett verktyg 
för vårdpersonalen att hantera arbetsrelaterad stress så är det även ett verktyg att ge 
en högre kvalité av personcentrerad omvårdnad. Även om vårdgivaren själv inte står 
för samma tro som vårdtagaren ska vårdgivaren hålla sin professionella ställning, 
ICN:s etiska kod framför hur sjuksköterskan i sitt vårdarbete främjar en miljö där 
bland annat trosuppfattningar respekteras (SSF, 2014).  
 

Metoddiskussion	
Det valda forskningsområdet har tidigare berörts av flertalet kvalitativa studier för att 
utröna individuella erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012, 130), vilket lägger 
grunden för att genom en litteraturöversikt skapa en överblick av de aspekter inom 
området som berörts (Friberg 2012, 133).  
 
I datasökningen har flera databaser använts. Cinahl har varit databasen till flest 
använda artiklar då Cinahl är en databas som syftar till vetenskapliga studier inom 
området omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2013, 75). 
Psycinfo användes även då databasen är inriktat på psykologisk forskning inom 
medicin, omvårdnad och närliggande områden (Forsberg & Wengström, 2013, 77) 
vilket kopplas ihop bra till denna litteraturstudies syfte om hantering och strategier 
mot stress. Försök gjordes till att finna svenska studier i nordisk databas, Swemed+ 
men knapphändiga resultat framkom vilket ledde till att författarna lade mer fokus 
på att leta i databaser där sökningarna gav fler resultat att se över. Flera sökningar 
utformades med olika varianter till att återspegla en bild av ämnets relevans och att 
hitta vilka sökord som stämde in för ett tillfredställande sökningsresultat.  
 
Studierna som använts i resultatet är på engelska, vilket inte är någon av författarnas 
modersmål och därför medfört en viss fördröjning i tolkningsprocessen. Författarna 
har tillsammans diskuterat och övervägt eventuell meningsskiljaktigheter i artiklarna 
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vilket minskat risken för feltolkning. Även om arbetsförhållanden i arbetsmiljön är 
dynamisk genom åren så ville författarna hålla sökningen bred, eftersom 
arbetsrelaterad stress under lång tid har varit ett forskningsområde och med tiden 
har både ämnena stress och stresshantering kopplat till arbetsmiljön lyfts allt mer. 
Författarna för denna litteraturstudie vill beskriva en generell bild av hur 
vårdpersonalen hanterar stress, varpå en geografisk begränsning skulle lägga mer 
fokus på området istället för stresshanteringen i fråga. Problemet med att sprida 
datainsamlingen över flera geografiska områden blir den kulturella skillnaden i dess 
olika regioner. Stressfaktorer kan se olika ut beroende på vilket kultur som råder i 
sammanhanget. Lim et al. (2011) visar på en kultur där kvinnosynen, 
könsförväntningarna, är annorlunda från hur västvärlden har. Förutsättningarna ser 
olika ut både ur ett geografiskt samhälleligt perspektiv, men är också mellan 
avdelningar inom samma sjukhus. De artiklar som funnits användbara och 
tidsmässigt adekvata för sammanhanget har utgjort tidsramen, som uppkommit vara 
inom 12 år. 
 
Under urvalsprocessen framkom diskussioner kring vilka befattningar som ingår 
inom konceptet vårdpersonal. En studie med endast läkare som deltagare bedömdes 
efter diskussioner mellan författarna, samt utvärdering av läkarnas vårdrelaterade 
involvering, vara adekvat material att inkludera utifrån motivationen att läkare ingår 
i vårdpersonal. 
 
Det positiva med granskningsprotokollet var lätthanterligheten och att 
poängbedömningen kunde omvandlas till en procentsats vilket skapade en tydligare 
bild av kvalitén av artikeln. Den negativa sidan var huruvida poängsättningen lade en 
tillräcklig tillförlitlig grund utifrån författarnas egna erfarenheter av 
kvalitetsgranskning, då det kan påverka slutpoängen i bedömningen. Författarna har 
enligt Kristensson (2014, 165-166) varit överens om kvalitetsgränser i 
bedömningsprocessen samt utfört den tillsammans. 
 
Det fanns svårigheter att finna studier som var helt inriktade inom hantering av 
arbetsrelaterad stress, då det ofta förekom en tredelad uppbyggnad i studierna efter 
förekomst/faktorer, påverkan/effekt/konsekvenser och hantering. Totalt användes 16 
stycken artiklar, vilket författarna konstaterar vara en styrka för denna 



	 22	

litteraturstudie då man inte funnit att ny data framkommit i resultaten (SBU, 2014, 
96). Sammanställningen av litteraturen gav således ett brett resultat med totalt 8 
olika kategorier, uppdelade i två huvudkategorier, som kunde sammanföra data ur de 
olika studierna. De återkommande temana kunde bekräfta varandra oavsett på grund 
av den breda förekomsten. 
 
Enligt (Forsberg & Wengström, 2013, 166) och (Friberg, 2006, 31) har vi följt en 
metod som eftersträvar evidens-baserad forskning i form av en analys av innehåll 
genom systematisk sammanställning, kvalitetsgranskning, värdering, tolkning och 
tillämpning av befintliga forskningsresultat. Med forskarnas metod har ett resultat 
funnits som svarar mot litteraturstudiens syfte. Överförbarheten för studien är 
begränsad relaterat till faktorer som skillnader i kultur och samhälle. Skillnaderna 
vad gäller kultur och samhälle bidrar till svaghet i överförbarheten till svenska 
sjukhus och sjukvård då variationen av den insamlade data levereras en generell bild 
snarare än en specifik. SBU (2014, 89-90) bekräftar även att sociokulturella 
skillnader påverkar överförbarheten av resultatet. Samtliga artiklar har innehållit en 
metod som består av semi-strukturerade intervjuer, även om variation av 
kompletterande metoder har utförds i diverse studier. 
 

Forskningsetisk	diskussion	
Samtliga artiklar som medverkat i denna litteraturstudie är granskade och godkända 
av etiska kommittéer, vilket nämns av författarna för var enskild artikel. Det framgår 
dock inte i alla artiklar på vilket sätt man tagit hänsyn till de olika etiska principer 
som framförs av WMA (World Medical Association) i Helsingforsdeklarationen 
(2013), vilka framförallt innebär frivilligt deltagande och respekt för deltagares 
integritet, men med utgång från att en etisk granskningskommitté uppges ha godkänt 
forskningen bör dessa principer ha tagits hänsyn till. Enligt Forsberg & Wengström 
(2013) är det viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté. 
 
Författarna hade i denna litteraturstudie kunnat utöka tillförlitligheten och 
säkerställa kvalitén av den insamlade data genom att låta en tredje part med mer 
erfarenhet utföra granskningen av artiklarna med granskningsprotokollet, alternativt 
jämföra slutresultatet av granskningen med författarnas egna resultat för att kunna 
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se skillnad på bedömningen och föra en diskussion om eventuella uppfattningar och 
poängsättningar. Om en annan part med mer erfarenhet granskat utifrån protokollet 
genom en utförligare kritiskt granskning och poängsättning av artiklarna hade 
slutsatsen troligtvis landat på ett färre antal studier bedömda till grad 1. Kristensson 
(2014, 125) förklarar om triangulering att materialet inte ska färgas av en enskild 
individs förförståelse, och därför bör två eller fler personer analysera och tolka 
materialet för att stärka resultatet. Även om författarna tillsammans har analyserat, 
tolkat och diskuterat materialet så hade en mer erfaren part troligtvis kunnat bidra 
till ett starkare resultat. 
 

Studiens	betydelse	för	profession	och	omvårdnad	
Författarna har i denna litteraturstudie redovisat olika strategier för hur 
vårdpersonalen hanterar arbetsrelaterad stress. Den arbetsrelaterade stressen har 
visat sig ha en påverkan i arbetslivet hos personalen och kopplingen till 
patientsäkerheten och personcentrering har även diskuterats. Norberg et al. (1997, 
79) samt ICN poängterar att det primära arbetet består av att ta hand om människor i 
behov av vård, förebygga sjukdom och ohälsa, förbättra, återställa och bevara hälsa. 
Lyckade strategier främjar hälsan till såväl vårdpersonalen som patienterna, detta 
måste identifieras för att uppnå ett främjande klimat för att behålla hälsan hos 
personalen inom organisationen. Utifrån ICN skall sjuksköterskan bland annat ta 
hand om sin hälsa för att inte äventyra patienternas hälsa, och då behövs stabila 
förutsättningar upprätthållas utöver sjuksköterskans egna förmågor. Medan Öhrn (ur 
Edberg 2013, 195) menar att vårdpersonalens arbetsmiljö är patienternas vårdmiljö, 
förklarar Norberg et al. (1997, 99) att patienter och vårdare lever i ett samspel i 
miljön och att vårdklimatet är en helhetsupplevelse av miljön som skapas i 
interaktionen mellan den fysiska och psykosociala miljön. När vårdpersonalen har en 
påfrestande arbetsmiljö kommer detta påverka patienterna. Om stödjande 
förutsättningar finns till att hantera den arbetsrelaterade stressen så kan man 
undvika att vårdpersonal blir påverkade utöver dess förmågor, och dessutom minska 
risken att det leder till påverkan av privatlivet. Vårdpersonalen får även högre 
förutsättningar till att ge en god omvårdnad. 
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Konklusion	
Hälso-sjukvården är ett komplext yrkesområde där den arbetsrelaterade stressen 
uppkommer utifrån olika faktorer och har en inverkan både på vårdgivare och 
vårdtagare. Denna litteraturstudie beskriver flera strategier vårdpersonalen tar till i 
sin hantering av den arbetsrelaterade stressen. Coping är ett komplext område, då 
det sällan förekommer som en specifik strategi, och beskrivs som en ständig 
dynamisk process som är beroende på individ, situation och miljö. Förutsättningar 
för att stärka copingförmågor behöver effektiviseras parallellt med att sträva till att 
eliminera stressorer för att främja vårdpersonalens hälsa, men även för att säkerställa 
en patientsäker och god vård. Denna studie har sina begränsningar och är överförbar 
i en generell utsträckning från ett övergripande perspektiv. Arbetsgivare och ledning 
inom hälso-organisation kan hjälpa att stärka vårdpersonalens förutsättningar till att 
hantera stressen på arbetsplatsen, exempelvis så behövs ibland tid avsättas för att 
bearbeta stressens påverkan då ”mindfulness” visats har bidragit till en stärkande 
förmåga samt förutsättning till att hantera arbetsrelaterad stress och motgångar hos 
vårdpersonal (Penprase, 2015; Hunter, 2016; Cohen-Katz et al., 2005; White, 2014). 
Mer forskning bör fokuseras inom en mer specifik kontext för att öka 
överförbarheten; förslagsvis genom att fördjupa sig på en speciell sjuksköterskeroll, 
en typ av avdelning, inom ett smalare kulturellt eller geografiskt område för att gynna 
ett förbättringsarbete hos personalen. 
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Bilaga 1 

Granskningsprotokoll inspirerat av (Willman et al., 2011). 

POÄNGSÄTTNING 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p)  

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändigt Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, representativitet)  Ej acceptabelt Låg Medel God 

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

Bortfall med betydelse för resultat  Analys saknas 
/ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Frågeställningen besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller, etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik eller felkällor Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Överensstämmer med resultatet (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Maxpoäng (max 42p) 

Grad I: 85% (36p) 
Grad II: 75% (32p) 
Grad III: 65% (27p) 
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Bilaga 2 
 

1. Valda efter abstrakt. Titel, syftet, metoden. 
2. Överblick av artikeln → svarade till syftet till studien. 

3. Antal valda från granskningsprotokoll, grad 1 
 

Datum Databas Begränsningar Sökord Träffar Urval 
1* 

Urval 
2* 

Urval 
3* 

1. 

2016-
04-01 

Cinahl Abstract available, peer 
reviewed 
 

stress (management OR 
reduction) AND coping AND 
(nusring OR nurse OR nursing 
care) 

172 3 2 1 

2. 

2016-

04-04 

PsycInfo Peer reviewed occupational stress in nursing 
AND coping with stress AND 
qualitative 
 

20 6 4 2 

3. 

2016-

04-04 

Medline Abstract available occupational stress OR workplace 
stress AND nursing AND 
qualitative AND cope OR coping 
OR adaption 

34 6 5 3 

4. 
 2016-
04-04 

Cinahl abstract available, peer 
reviewed, english 
language, human 

occupational stress in nursing 
AND patient safty, 
qualitative 

25 2 0 0 

5. 
2016-
04-04 

PubMed abstract available, 
human, language; 
english, swedish, 
norweigan,  

moral distress AND compassion 
fatuige 

10 1 0 0 

6.  
2016-
04-04 

PubMed abstract available, 
human, language; 
english, swedish, 
norweigan, 

occupational distress AND nursing 
AND (qualitative OR narrative)  

12 1 0 0 

7. 

2016-
04-04 

Cinahl peer reviewed, english 
language 

mindfulness based stress 
reduction AND (nursing or nurses 
or nurses or nurse 

35 2 0 0 

8. 

2016-

04-04 

Cinahl abstract available, peer 
reviewed, english 
language 

job satisfaction OR well-being at 
work OR well-being of employee 
OR work satisfaction AND nursing 
OR nurses OR nurse AND 
qualitative AND coping 

73 7 5 3 

9. 
2016-

04-04 

Cinahl abstract available, peer 
reviewed, english 
language 

nurses (stress OR compassion 
fatigue) AND coping strategies 
AND qualitative 

86 15 9 6 

10. 

2016-

04-05 

PsycInfo peer reviewed, english 
language 

nurses (stress OR compassion 
fatigue) AND coping strategies 
AND qualitative 

22 3 2 1 

11. 

2016-
04-05 

SveMed+ peer reviewed sjuksköterska AND stress 34 1 0 0 

Totalt  47 27 16 
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Bilaga 3 – Artikelöversikt över artiklar med relevans för litteraturstudiens resultat. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Styrkor och 
svagheter 

Nira Avraham, 
Hadass 
Goldblatt, Eli 
Yafe 
 
2014 
Israel 

Paramedics’ 
Experiences and 
Coping Strategies 
When 
Encountering 
Critical Incidents 
 
 

Utforska erfarenheter av 
kritiska situationer och 
hur dessa hanterades av 
ambulanspersonal som 
arbetade inom en större 
akutvårdsorganisation i 
Israel. 
 
 

Lämplighetsurval för att öka 
informationskällornas djup och 
bredd. 
 
15 ambulansarbetare (5 
kvinnor, 10 män) mellan 23-51 
år med 1-26 års erfarenhet. 

Kvalitativ-fenomenologisk studie. 
Djupgående semi-strukturerade 
intervjuer från 1-3 timmar 
utföredes utanför arbetstid och 
arbetsplats. Tematisk analys 
utfördes. 
 

Två beskrivande teman framkom; 
“mellan anknytning och frånkoppling” 
med upplevelser under tre tidperioder 
– före, under och efter en händelse 
under vilka de medverkande 
alternerade mellan känslomässig, 
kognitiv och fysisk frånkoppling och 
återkoppling (från situation, patient 
och familj samt arbete) för att hantera 
situationerna. 
 
Det andra temat berör “mellan kontroll 
och brist av kontroll av situationen” och 
fokuserar på känslan av kontroll samt 
upplevelsen av att tappa kontrollen. 
Detta hanterades genom att att finna 
styrka i och påminna sig själv samt 
prata med varandra om de situationer 
som varit. 

Tydliga djupgående 
och visande citat 
från intervjuer. 
 
Varierat och 
givande urval 
informations-
mässigt, dock 
endast 3,2% av all 
ambulanspersonal i 
den största 
räddningstjänst-
organisationen i 
Israel. 
 

Beng, Tan 
Seng., Chin, 
Loh Ee., Guan, 
Ng Chong., 
Yee, Anne., 
Wu, Cathie., 
Pathmawathi, 
Subramaniam., 
Yi, Kweh., 
Ting., Kuan, 
Wong Sook., 
Jane, Lim Ee., 
Meng, 
Christopher 
Boey Chiong 
 
2015 
Malaysia 

The Experiences of 
Stress of Palliative 
Care Providers in 
Malaysia: A 
Thematic Analysis  
 

Att utforska subjektiva 
erfarenheter av stress 
hos både läkare och 
sjuksköterskor som ger 
paliativ vård i Malaysia. 
 

10 läkare och 10 sjuksköterskor 
utvalda genom “convenience 
sampling” i ett universitet 
sjukhus i Malaysia.  
 
Statistisk överblick av deltagare 
presenteras. Ålder:  7st under 
30år, 5st över 40år. Års 
erfarenhet: 9st under 2år, 5st 
över 5år. 
 
 

Semi-strukturerade intervjuer av 8 
frågor spelades in som varade i 
snitt 13 minuter.  
18st utfördes på engelska och två 
två översattes till engelska från 
Malay.  
Data behandlades med en tematisk 
analys.  
 

Det framkommer i studien att 
vårdpersonal utsätts av stress från flera 
håll ofta med hög påfrestning och 
påverkar personalen både inviduellt 
och som ett arbetslag. Att arbeta med 
paliativa patienter samt dess anhöriga 
påverkar vårdpersonalen både under 
vården men även döden och efterskedet 
finns kvar hos vårdgivarna. 
Hantering av stress framkommer i form 
av religös tro,se ur flera perspektiv, 
distansera och känslomässigt stänga av. 
 

Data kan ha blivit 
misstolkade i 
översättningen. 
Deltagare i studien 
var 90% kvinnor. 
Intervjuerna 
utfördes på 
arbetstid vilket 
ledde till den korta 
intervjutiden.  
 
Studien visar 
djupgående 
personalens 
erfarenheter av ett 
mångsidigt yrke 
och citat från 
deltagarnas 
intervjuer 
presenteras. 
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Bilaga 3 fort. – Artikelöversikt över artiklar med relevans för litteraturstudiens resultat. 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Styrkor och 
svagheter 

Jacoba de Boer, 
Simone van 
Rikxoort, 
Arnold B 
Bakker and Bert 
J Smit. 
 
2013 
Holland 
 

Critical incidents 
among intensive 
care unit nurses 
and their need 
for support: 
explorative 
interviews 
 

Skapa insikt i intensivavdelnings 
sjuksköterskors mest påfrestande 
arbetsrelaterade situationer, deras 
reaktioner till dessa och hur man 
hanterar dessa, även tillsammans 
med kollegor och arbetsledare. 
 

12 (3 män, 9 kvinnor) av 60 
sköterskor på en 
intensivavdelning i Holland 
togs fram genom 
målinriktad uttagning 
fördelat jämt mellan kön, 
ålder och 
arbetslivserfarenhet i syfte 
att bredda resultatet. 
 
 

Semi-strukturerade, face-to-
face intervjuer som varade 
kring 30 minuter vardera 
utfördes av en av författarna 
(psykologistudent som även 
arbetade som 
intensivsköterska). Dessa 
utfördes i ett tyst rum på 
avdelningen med och 
spelades in och analyserades 
tematiskt och diskuterades 
fram mellan två av 
författarna. 
 

Med utgång från “vilka 
arbetsrelaterade situationer anses 
som mest stressfulla” slogs fyra 
teman fast; högt känslomässigt 
engagemang, prevention och 
undvikande av situationer, 
otillräckligt vårdkvalité baserat på 
dålig 
kommunikation/oprofessionellt 
utförande och avskräckande av 
patienters anhörig. 
 
Reaktioner och coping 
preferenser delades in i tre 
teman; fysiska, känslomässiga 
och kognitiva/beteendemässiga. 
Aktivt problemfokuserad coping 
som att prata med kollegor och 
familj framstod som hjälpfullt, 
medan defensiva metoder samt 
känsla av ilska, skam och 
hjälplöshet motverkade 
återhämtning. 

En av författarna var 
både psykologstudent 
och 
intensivvårdssköterska 
vilket kan ha gett ett 
skevt resultat på grund 
av dennes relation till 
arbetsplatsen och 
kollegor, eller tvärtom 
stärk resultatet på 
grund av insikt i vad 
som undersökningen 
bör inriktas mot. 
 

Drury, Vicki., 
Craigie, Mark., 
Francis, Karen., 
Aoun, Samar., 
Hegney, Desley 
G. 
 
2014 
Australien 

Compassion 
satisfaction, 
compassion 
fatigue, anxiety, 
depression and 
stress in registered 
nurses in 
Australia: Phase 2 
results 

Utforska sjuksköterskors synsätt 
och erfarenheter av stressorer 
samt information om strategier 
att hantera stressorerna. 

Av de 132st som deltog i fas 
1 av studien så valde 15st att 
gå med i fas 2, denna studie, 
men fick ett bortfall på 5st 
vilket resulterade i 10st 
deltagare.  
 
Studien tog plats i en 
specialiserad vårdinrättning 
i en storstad i Australien. 

Semi-strukturerade intervjuer 
utfördes genom face-to-face 
och över telefon som varade 
ca 60min samt grupp intervju 
som varade närmare 90min.  
Arbetserfarenhet låg från 
mindre än 5år och till 
närmare 40år. 
 
Data behandlades genom en 
tematisk analys. 

Studien redovisar stressorer som 
påverkar sjuksköterskorna och 
hur de hanteras pressen som 
uppstår. I resultatet framkommer 
skildringar mellan yngre och 
nyare sjuksköterskor samt äldre 
och mer erfarna och dess olika 
uppfattning men också hjälpen 
dom kan ge varandra. 
Sjuksköterskorna lägger i studien 
fram hur organisatoriska 
arbetsförhållanden påverkar och 
kan förbättras. 
Stresshanteringen hjälper med 
hjälp av andra, antingen med 
hjälp kollegor eller att få prata 
med någon. Avkoppling 
framkommer även som viktig 

Liten grupp av 
deltagare från samma 
sjukhus. En del svar 
kanske inte kom fram 
under grupp intervjun.  
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aspekt. 
Bilaga 3 fort. – Artikelöversikt över artiklar med relevans för litteraturstudiens resultat. 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Styrkor och 
svagheter 

Marianne 
Ekedahl, Yvonne 
Wengström 
 
2005 
Sverige 

Nurses in cancer 
care—coping 
strategies when 
encountering 
existential issues 

Studien utforskar sjuksköterskors 
funktionella och dysfunktionella 
copingstrategier för att hantera 
stress i arbetet med dödssjuka 
cancerpatienter, och fokuserar på 
religiösa strategiers funktioner.  
 

15 sköterskor (varav 2 män) 
mellan 30-60 år med 5-38 
års arbetslivserfarenhet. 
 

Kvalitativ hypotesgenererande 
studie. Semi-struktererande 
intervjuader utfördes i snitt 
under 1-2 timmar av båda 
författarna i ett tyst ostört rum 
på arbetsplatsen. 
 
Tematisk analys genomfördes 
först med en följande abduktiv 
process. 
 

Arbetsrelaterade och privata 
funktionella och dysfunktionella 
copingstrategier påvisas i denna 
studie. Av vikt ligger att sätta 
gränser (tex upprätthålla dagliga 
rutiner), att vända sig till kollegor 
eller styrkan i arbetsgruppen (tex 
känslomässiga utlopp) och att 
periodvis göra 
aktivitetsändringar. 

Majoriteten består 
av män. 
 
Inriktad på 
religiösa och 
själsliga 
erfarenheter. 

French, Heleen 
du Plessis, 
Emmerentia 
Scrooby, 
Belinda 
 
2011 
Sydafrika 
 

The emotional 
well-being of the 
nurse within the 
multi-skill setting 
 

Utforska och beskriva 
erfarenheter och uppfattning av 
coping mekanismer hos 
sjuksköterskor i en fler-färdighets 
infattning. 
 

I ett specifikt “level-2 
hospital”, distrikt/regional 
sjukhus. Uppnådd utfyllnad 
från 10st sjuksköterskor, alla 
kvinnor, som har en roll att 
arbeta i en fler-färdighets 
infattning.  
Ålder och antal år erfarenhet 
framkommer ej. 

Individuella semi-
strukturerade intervjuer på 
arbetsplatsen eller i hemmet 
hos deltagare. Intervjuer 
spelades in och 
transkriberades.  
Data behandlades genom 
tematisk metod utifrån 
studiens mål. 

Resultatet redovisas tillsammans 
med citat från intervjuer och 
hänvisning till tidigare studier för 
bekräftande av huvudpunkterna 
och reflektioner.  
Studien tar upp både positiva och 
negativa erfarenheter, personlig 
coping och upplyftande för bättre 
välmående. 

Enbart kvinnor, 
alla från samma 
sjukhus. 
Framkommer att 
intervjuer efter 
arbetstid vilket kan 
ha lett till ett 
mindre deltagande.  

Debra S. Hall 
 
2004 
USA 
 

Work-related 
stress of registered 
nurses in a 
hospital setting 
 

Att identifiera vanligt 
förekommande arbetsrelaterade 
stressorer och relaterade 
copingmekanismer av 
sjuksköterskor inom sjukhusmiljö. 
 

10 sjuksköterskor (1 man) 
från olika avdelningar på ett 
universitetssjukhus, 3 
stycken med mindre än 18 
månaders erfarenhet och 
resten upp till 18 år. 
Deltagare är jämt fördelat 
enligt förekomst av dag och 
nattarbete. 
 

Intervjuer har genomförts och 
ljudinspelats av en 
forskningsassistent i ett ostört 
rum på sjukhuset. Tabeller 
skapades utifrån tematisk 
analys. 
 
Deltagarna blev även 
observerade under 15 minuter 
av normala arbetsförhållanden, 
för att via ett formulär finna 
trovärdiga kopplingar till de 
teman som uppstått från 
intervjuerna. 

Sköterskorna identifierade 
stressorer och coping relaterade 
till att möta patienters behov, 
förväntningar på sig själv, 
arbetsbelastning, 
kommunikationsbrist och 
oerfarna kollegor. 
 
Kommunikation mellan kollegor 
för att lasta av, lära sig av 
varandra eller reda ut situationer 
tillsammans förekom ur flertalet 
olika situationer. ...??? 

Oklart vilken typ av 
intervjumetod (tex 
semi-strukturerad) 
samt hur långt tid 
dom tagit. 
 
Intervjuerna är 
utförda av en 
utomstående 
forsknings assistent 
på grund av att 
forskaren själv 
arbetar på 
sjukhuset. 
 
Få män. 
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Bilaga 3 fort. – Artikelöversikt över artiklar med relevans för litteraturstudiens resultat. 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Styrkor och 
svagheter 

Harris, LaToya 
J. M. 
 
2013 
USA 
 

Coping and carnig 
 

Få bättre förståelse och utöka 
kunskapen av coping hos hospice-
sköterskor samt studera 
tillgängligheten och 
tillräckligheten av arbetsplatsens 
coping resurser. 
 

4st fokusgrupper från fem 
hospice förmedlingar med 
totalt 19st sjuksköterskor. En 
manlig deltagare. I snitt över 
10år arbetserfarenhet, varav 
ca 5år eller mindre inom 
hospice. Ingen deltagare var 
under 25år gammal.  
Rekrytering skedde via 
flygblad till förmedlingarna 
efter frivilliga deltagare. 
 
Inklusions kriterier nämns.  

Fokusgrupperna intervjuades 
under mellan 60-90min och 
ljudinspelades, detta utfördes 
på varderas grupps arbetsplats.  
Data transkriberades och 
behandlades utifrån en 
innehållsanalys.  
 

Det framkom, förutom 
deltagarnas egna förslag till stöd, 
tre huvudgrupper av coping: 
Socialt stöd, humor och 
bön/meditation. 
Resultatet summerar ihop 
fokusgruppernas resultat och 
poängterar med lyftande citat från 
deltagare. 
 

Endast en manlig 
deltagare. Öppen 
dialog i 
diskussionsgrupperna 
vilket kan lett till mer 
reflektion medan 
nackdelen kan vara 
att bli influerad av 
grupptrycket. 
 

Jannati, 
Yodollha., 
Rakhshandeh 
Mohammadi 
and Naeimeh 
Seyedfatemi 
 
2011 
Iran 

Iranian clinical 
nurses’ Coping 
Strategies for Job 
Stress 
 

Att djupgående utforska 
kognitiva, affektiva och 
beteendemässiga copingstrategier 
för arbetsrelaterade stressfaktorer 
för sköterskor. 
 

Ett lämplighetsurval  följdes 
av ett teoretiskt urval utifrån 
vilka koder och kategorier 
som framträtt. Totalt 28 
sköterskor (de flesta 
utbildade i Iran) från fem 
olika sjukhus i Mazandaran 
deltog i studien, varav ett var 
en psykiatrisk klinik och ett 
annat en hjärtklinik men alla 
med överensstämmande 
arbetstider. 

Semi-strukturerade intervjuer 
utfördes med öppna frågor 
under 40-65 min. Dessa som 
transkriberades, kodades och 
kategoriserades, följdes sedan 
upp under observationer (totalt 
53 timmar) för att styrka den 
transkriberade data. När ingen 
ny data uppkom i de fyra sista 
intervjuerna avbröts 
datainsamlingen. 

Sex teman sammanställdes; 
arbetshantering, självkontroll, 
känslomässiga, spirituella, 
kognitiva och interaktionella 
strategier. 
 

Endast morgon och 
kvällspass på statliga 
sjukhus. 
 
Nämner inget om 
deltagarnas kön eller 
ålder. 
 

Lim, Joanne 
Hepworth, Julie 
Bogossian, 
Fiona 
 
2011 
Singapore 

A qualitative 
analysis of stress, 
uplifts and coping 
in the personal and 
professional lives 
of Singaporean 
nurses 

Målet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av daglig stress och 
coping. 
 

Urvalet bestämdes via ett 
“snöbollsurval”, fokuserat 
mot sjuksköterskor i 
Singapore som togs fram med 
mail och fick fram 23st 
deltagare, bortfall på 2st till 
den andra delen av intervjun. 
Ålder mellan 22 och 55år. 
Majoriteten hade 
arbetserfarenhet mellan 2-
5år. Fördelning mellan kön 
framkommer ej. 
 

Semi-strukturerade intervjuer 
via email med deltagarna. 
Första delen bestod av öppna 
frågor och andra delen var 
följdfrågor på de svaren som 
gavs. 
Data behandlades genom 
tematisk analys. 

Tre huvudteman som står för 
resultatet är stressfaktorer, 
upplyftfaktorer och sätt att 
hantera påfrestningarna. De tre 
underteman för coping i denna 
text består av ta en “time-out”, 
emotionellt stöd och tro.  
Underteman tillsammans med 
summering och texter från 
deltagarnas intervjuer redovisas. 

Intervju samt 
insamling av 
deltagare via email 
får nackdelar, tex 
uppfattar mail som 
spam samt avsaknad 
av tydlig 
kommunikation som 
kan förtydligas via 
“face-to-face” 
intervju.  
Snöbollsurval kan 
tendera att leda till 
likartad urvalsgrupp. 
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Bilaga 3 fort. – Artikelöversikt över artiklar med relevans för litteraturstudiens resultat. 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Styrkor och 
svagheter 

Jennifer C. 
Maytum, Mary 
Bielski Heiman, 
Ann W. Garwick 
 
2004 
USA 

Compassion 
fatigue and 
burnout in nurses 
who work with 
children with 
chronic conditions 
and their families. 

Målet är att identifiera utlösare för 
brist av medkänsla och 
utbrändhet, samt frekvensen och 
typer av sköterskors coping-
strategier för att motverka brist på 
medkänsla och utbrändhet.  

Genom ett lämplighetsurval 
av pediatriska sköterskor från 
olika avdelningar som jobbar 
med barn  med kroniska 
tillstånd, valdes 20 
sköterskor ut med minst 4 
års pediatrisk 
arbetslivserfarenhet. 

Semi-strukturerade intervjuer 
med öppna frågor utformades 
utifrån litteraturen och egna 
erfarenheter. Författarna 
transkriberade, kodade och 
kategoriserade data för att 
sedan med varierande metoder 
granska trovärdigheten. 

Brist av medkänsla framställs som 
en vanligt och tillfälligt 
förekommande erfarenhet inom 
dessa ramar. Både personliga, 
arbetsrelaterade kort- och 
långsiktiga coping-strategier 
utvecklas för att hantera brist av 
medkänsla och motverka 
utbrändhet.  

Inget nämnt om 
deltagarnas kön 
eller etnicitet. 

McDonald, 
Glenda 
Jackson, Debra 
Vickers, 
Margaret H. 
Wilkes, Lesley 
 
2016 
Australien 

Surviving 
workplace 
adversity: A 
qualitative study of 
nurses and 
midwives and their 
strategies to 
increase personal 
resilience 
 

Fokus i studien är att rapportera 
sjuksköterskor och barnmorskors 
erfarenhet och strategier att 
utveckla och behålla resiliens. 

Frivilliga deltagare och 
urvalet togs in via flygblad 
och posters genom olika 
worksshops. Studien tog plats 
i ett Australienskt sjukhus 
med 16 deltagare. Ålder från 
26-59år, arbetserfarenhet 
från ca 6månader till 31år. 
Inklusion kriterier 
förekommer ej. 

Fallstudie med semi-
strukturerade och 
kontroversiella intervjuer, på 
anpassade platser.  
Data behandlades med en 
tematisk analys.  

Tre teman framkommer i 
resultatet som beskriver hur 
sjuksköterskor hanterar 
motgångar i arbetet: Stöd nätverk, 
personlig karaktär, organisering 
av arbetet. Det fram tyngden av 
stödet från kollegor, själv 
motivering men också att ta hand 
om sig själv för att kunna klara av 
arbetets motgångar. 
Resultatet redovisas i underteman 
tillsammans med citat från 
intervjuerna.  

Som det alltid är 
vid låga antal 
deltagare, även vid 
insamlande av 
frivilliga, så är 
sannolikheten stor 
att det finns fler 
sidor, erfarenheter 
och uppfattningar 
från deltagare som 
inte deltog i denna 
studie.  

Meredith 
Mealer, 
Jacqueline 
Jones, Marc 
Moss 
 
2012 
USA 

A qualitative study 
of resilience and 
posttraumatic 
stress disorder in 
United States ICU 
nurses 

Identifiera intensivsköterskors, 
med stark motståndskraft, 
mekanismer mot att utveckla 
PTSD. 

Utifrån en tidigare studie, 
som utforskade förekomsten 
av PTSD, kontaktades ett 
lämplighetsurval av frivilliga 
deltagare som arbetat minst 5 
år. 13 stycken med 
högmotståndskraft och 14 
stycken som utvecklat PTSD. 

Semi-strukturerade 
intervjufrågor sammanställdes 
genom att iterativt gå igenom 
tidigare insamlad data över 
subjektiva erfarenheter inom 
intensivvårdsmiljön. Efter de 
fem första intervjuerna 
framkom teman utifrån vilka 
man modifierade frågorna. 45-
90 minuter via telefon spelades 
in, transkriberades, kodades 
och kategoriserades manuellt. 

Motståndskraftiga sköterskor 
jämfördes med de som led av 
PTSD under fyra huvudsakliga 
teman; världsbild, sociala nätverk, 
kognitiv flexibilitet och 
självhjälp/balans. Motståndskraft 
beskrivs utvinnas främst ur 
spiritualitet, stödjande sociala 
nätverk, optimism och 
upprätthållandet av en 
motståndskraftsrik förebild. De 
som led av PTSD lågt socialt stöd, 
svårt att identifiera förebilder, 
splittrande tankar, ånger och 
förlust av optimism. 

Flest kvinnor. 
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År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Styrkor och 
svagheter 

Rowe, John 
 
2012 
USA 

Nurses' 
perceptions of the 
suffering of the 
healer 

Att undersöka erfarenheter  och 
utforska sjuksköterskor 
uppfattning av lidande hos 
“botaren”. 

25st sjuksköterskor som 
hämtades in via 
snöbollsurval. Deltagare kom 
från många olika 
avdelningar. Ålder mellan 24 
och 80, där det var en som 
hade gått i pension men 
utryckte stort intresse för att 
delta. Arbetserfarenhet låg i 
snitt på 44år. 17st kvinnor 
och 8st män.  

Semi-strukturerade intervjuer 
mellan 30-60min som 
ljudinspelades och 
transkriberades.  
Data behandlades genom en 
innehållsanalys och få fram 
teman. 

Resultatet visar på hur 
sjuksköterskan i arbetet kan bli 
påverkad på från så många håll, 
från många faktorer. 
Förväntningar, skuldbeläggning, 
utsattheten och empatin visar sig 
vara vanliga konsekvenser där 
miljöbyten, stöd av kollegor och 
religiös tro spelar in som 
strategier för att hantera 
påfrestningarna. 
Redovisas med stycken av citat 
från deltagare och summeringar 
av intervjuerna med flera 
underteman. 

Flera av deltagarna 
hade som studenter 
en bekantskap med 
forskaren. Stor 
tyngd av deltagarna 
var troende som 
konservativa 
protestanter.  

Sofia C. 
Zambrano, 
Anna Chur-
Hansen, 
Gregory B. 
Crawford 
 
2013 
Australien 

The experiences, 
coping 
mechanisms, and 
impact of death 
and dying on 
palliative medicine 
specialists 

Utforska erfarenheterna och 
coping-mekanismer hos palliativt 
medicinsk  specialister som 
arbetar med döende patienter. 

Lämplighetsurval utgjorde en 
variation av ålder, kön och tid 
av arbetslivserfarenhet, varav 
7 stycken (5 män, 2 kvinnor) 
med 8 till över 30 års 
erfarenhet. 

Semi-strukturerade, 
djupgående intervjuer utfördes 
och spelades in på 
vederbörandes kontorsrum 
under 30-74 minuter. Kodning 
och teman godkändes och 
diskuterades fram utifrån den 
transkriberade data. 

Tre teman framkom; vara med 
den döende, affektion av döden 
och döendet samt anpassning till 
effekten av döendet och döden. 
 
Studien utökar förståelsen för 
effekten av döende och döden på 
de som arbetar inom dessa 
förhållanden, och hur dom under 
påverkan av stressorer och risk för 
brist av medkänsla, samt 
utbrändhet, utvecklar strategier 
som utökad meningsfullhet och 
empatisering av belöning för att 
hantera sin omgivning. 

Få deltagare. 

Zander, Melissa 
Hutton, Alison 
King, Lindy 
 
2013 
Australien 
 

Exploring 
resilience in 
paediatric 
oncology nursing 
staff 

Att utforska hur barncancer 
sjuksköterskor sin uppfattning 
utvecklingen av sin resiliens och 
hur den har hjälpt att hantera 
arbetet. 

Anonym inbjudan till 20st 
arbetskollegor skickades ut 
varav 5st valde att delta. 
Arbetserfarenhet mellan 5-
22år.   
Inklusion kriterier nämns. 
Nyexaminerade och första år 
exkluderades.  

Fallstudie med semi-
strukturerade intervjuer, som 
inte varade längre än 60min, 
blev ljudinspelade och sedan 
transkriberade.  
Data behandlades genom 
tematisk analys med induktiv 
ansats. 

Resultatet redovisar under 7st 
teman, bl.a. Individuella koncept, 
faktorer, svårigheter, strategier, 
insikt och erfarenheter som har 
lett deltagarna till att kunna 
fortsätta med arbetet.  Av insikt 
och erfarenhet kommer lärdomar 
som leder till bättre hantering och 
resiliens.  
Summeringar och citat från 

Väldigt lågt antal 
deltagare dragna 
från samma 
arbetsplats. 
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deltagare presenteras.  
 


