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Hanteringsstrategier bland vårdpersonal med arbetsrelaterad stress 

 

Bakgrund – Stress påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt, för att stressen inte ska ge 

negativa effekter är det viktigt med återhämtning. Stress i arbetet är vanligt förekommande 

framförallt inom sjukvården och kan uppstå då det ställs höga krav på individen. För att undvika 

att stressen ska påverka individen används olika former av hanteringsstrategier, det kan vara allt 

från problemlösande- till emotionellstrategier. 

Syfte – Att beskriva vårdpersonalens hanteringsstrategier vid arbetsrelaterad stress. 

Metod – En litteraturstudie med elva kvalitativa studier inkluderades, dessa analyserades med 

hjälp av Forsberg och Wengström, inspirerad av metod för innehållsanalys. 

Resultat – Författarnas resultat visade på två kategorier, ”problemlösande hanteringsstrategier” 

och ”känslomässiga hanteringsstrategier”, samt åtta underkategorier, ”att söka, ge och erhålla 

stöd”, ”att prioritera och planera arbetet”, ”att utföra aktiviteter”, ”reflektion och pauser”, ”att 

använda humor”, ”ilska och undvikande”, ”substansanvändning” och ”andlighet och tro”. 

Konklusion – Omvårdnadsyrket är ett krävande område där stress är oundvikligt, därför är det 

viktigt att hantera den stress som uppkommer i arbetet för att kunna bibehålla fokus. Mer 

forskning på effektiva strategier för stresshantering krävs. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, undersköterskor, stresshantering, arbetsrelaterad stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coping stategies among nursing staff with occupational stress 

 

Background - Stress affects the body both physically and mentally, to avoid negative effects of 

stress, it’s important with recovery. Occupational stress is common especially in health care 

personal and can occur when there are high work demands on the individual. To avoid occupational 

stress affect on the individual the use of various forms of coping strategies, it can vary from 

problemsolving- to emotional coping strategies. 

Purpose - To describe healthcare personnel management of occupationalstress. Method - A 

Literaturereview with eleven qualitative studies were included, these were analyzed by Forsberg 

and Wengströms, inspired by the method of content analysis. 

Results - The authors' results demonstrated in two categories, "problemsolving coping strategies" 

and "emotional coping strategies" and eight subcategories, "to seek, give and receive support", "to 

prioritize and plan work", "to perform activities", "reflection and breaks","use of humor", "anger 

and avoidance", "substance use" and "spirituality and faith". 

Conclusion – The nursing profession is a demanding area where stress is inevitable, therefore it is 

important to manage the stress that arises in the workplace in order to maintain focus. More 

research on effective strategies for stress management is required. 

 

Keywords: Registered nurse, nursing assistant, coping methods, occupational stress, stress 

management. 
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Introduktion 

Stress och stressreaktioner 

Stress kan beskrivas som ett samlingsbegrepp med fyra betydelser. Den första betydelsen av stress 

är det som aktiverar själva upplevelsen av ”stress”, detta kan kallas för en stressor. Detta kan vara 

en yttre faktor som till exempelvis hög arbetsbelastning. I den andra samt tredje betydelsen av 

stress faller de fysiska- och psykiska reaktionerna in. I den fjärde betydelsen inkluderas känslan av 

när återkopplingen till de fysiska och psykiska upplevelserna som personen varit med om kommer 

ikapp individen (Eriksen & Ursin, 2013, ss. 26-27). 

 

Stress är något som individen till viss mån behöver för att fungera, kroppen kan då få mer kraft och 

energi för att orka med olika situationer. Det som kan göra stressen skadlig är när den är långvarig i 

kombination med otillräcklig eller avsaknad återhämtning, som kan leda till utbrändhet. 

Återhämtning sker bland annat när individen sover. Det finns fem beståndsdelar i sömncykeln. I 

stadium ett pendlar individen mellan vakenhet och sömn, och i det andra stadiet (bassömnen) 

börjar kroppen slappna av och återhämtningsprocessen startar. Vid stadium tre-fyra sover 

individen som djupast och är som mest avslappnad (svårväckt). Muskler-, andning- och 

hjärtfrekvens är låga. Här sker den maximala återhämtningsprocessen. Det sista stadiet brukar 

benämnas REM (rapid eye movement), det är här drömmarna framträder. Det är under sömnen 

som immunförsvaret arbetar bäst, därför är det viktigt att komma till dessa stadier för att få den 

återhämtning individen behöver, stress kan dock leda till sömnsvårigheter vilket skapar en ond 

cirkel (Åkerstedt & Kecklund, 2013, ss. 130-132).  

 

God stress uppnås då individen har en vilja att ta sig an risken och möta utmaningen, det krävs en 

god självkänsla, impulskontroll och besultsförmåga för att få en positiv effekt av stress, detta 

benämns som eustress. Så fort viljan försvinner omvandlas den positiva stressen till en negativ 

form av stress (Mcewen, 2013, s. 88). Eustress uppnås också när individen utsätts för yttre våld 

eller en utmaning. Kroppen hamnar då i ett försvar genom att ge mer energi till hjärna och 

muskler, samtidigt som kroppen får ett mer trögflytande blod för att minska risken till förblödning 

vid våldssituationer (Skärsäter, 2009, ss. 712-715). Vid stress utsöndras kortisol i kroppen. Kortisol 

har en skyddande effekt på immunförsvarets celler, men vid långvarig exponering av stress har 

kortisol en motsatt effekt vilket också ökar risken för skador/sjukdomar (Dickerson & Kemeny 

2004) 

Konsekvenser av stress 

En negativ påverkan på kroppen sker när återhämtning uteblir. Individer kan då få fysiologiska och 

psykologiska symtom som påverkar kroppen på olika sätt. De fysiologiska effekterna kan visa 

påverkan på hjärna, hjärta, kärl och muskler. Symtom vid långvarig stress kan vara bland annat 



2 

muskelspänningar, huvudvärk, sömnproblem, smärtor, snabb puls (Lambert & Lambert, 2008; 

Lundberg, 2013, s. 226; Währborg & Friberg, 2013, s. 101). Psykisk stress kan identifieras genom 

att individen upplever oro, ångest, rastlöshet, nedstämdhet, sömnproblem, utmattning och apati. 

Dessa symtom kan yttra sig via svårigheter med koncentration, problemlösning, beslutsförmåga 

samt förmåga att få jobb gjort (Åsberg et al., 2013, s. 138). Både de psykologiska och fysiologiska 

stresseffekterna som nämns ovan är en form av den negativa stressen. Denna form av stress kan 

leda till att individen missköter viktiga säkerhetsföreskrifter i och utanför arbetet (Lundberg, 2013, 

s. 226). 

Könsskillnader framkommer även i stress. Kvinnor upplever i större utsträckning än män en social 

stress och drabbas i tre gånger så hög utsträckning av stressrelaterade psykiska sjukdomar i form 

av bland annat depression. Samband mellan stress och droger anträffades, samt att det är större 

risk för kvinnor att bli drogberoende relaterat till detta beskrivs i litteraturen (Söderpalm, 

Söderpalm & Engel, 2005, ss. 191-192). 

Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress aktiveras av många olika orsaker i arbetsmiljön, till exempel då kraven 

och/eller utmaningarna blir för många och inte möter personens förmåga att hantera dessa 

(Lambert & Lambert, 2008). 

Hög arbetsbelastning är ett återkommande problem och en vanlig stressor, vårdpersonalens sysslor 

blir för påtagliga i relation till tid och bemanning (Happell et al., 2013:a; Glazer & Gyurak, 2008). 

Stressorer har även förklarats med svårigheter att få tag på läkare eller att anhöriga kommer med 

orimliga krav. Skiftarbete är också något som förklaras som en stressfaktor då vårdpersonalen 

upplever att de inte får tillräckligt med sömn (Happell et al., 2013:a), vilket i sin tur har visat 

negativa hälsoeffekter på individen då återhämtning inte uppnås (Härmä, 2006; Åkerstedt, 2003). 

 

En långvarig patientkontakt där vårdaren blivit känslomässigt berörd av patienten hen vårdat samt 

anhöriga där godkontakt har skapats kunde vara en stressfaktor, gränsen mellan vänskap och 

professionalitet blev något diffus. Besked som bland annat dödsfall kunde då tas mer personligt (de 

Boer et al., 2014; Dolan, Strodl & Hamernik, 2012). Vårdpersonal beskrev en upplevelse av hotfulla 

situationer i samband med vård och behandling där patienterna yttrar sig verbalt aggressivt, det 

fanns även tillfällen då vårdtagaren agerade fysiskt. Detta skapade stress bland vårdpersonalen 

speciellt när de visste att den utåtagerande patienten hade återkommande behandlingar (Dolan, 

Strodl & Hamernik, 2012). Det är dock inte bara patienten och anhöriga som kan skapa en stressig 

situation, en studie visade att kollegors beteende samt personlighet också kunde skapa stress 

(Glazer & Gyurak, 2008). En studie visade att kränkning inom en personalgrupp kunde upplevas 

som en stressfaktor, då personalen kunde särbehandla varandra utifrån erfarenhet, etnicitet, 

konflikter mellan vårdpersonal om hur arbetet ska genomföras samt rädsla för att göra fel (Dolan, 

Strodl & Hamernik, 2012). 
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Stresshantering (coping) 

Hanteringsstrategier definieras som en individuell process där människor hanterar stress på olika 

sätt beroende på vad som fungerar för den enskilde individen (Eriksen & Ursin, 2005, s. 50). Olika 

strategier som används kan vara att undvika, tolerera, minska, ändra eller acceptera den stress som 

upplevs (Lyon, 2000, s. 11). Föregående beskrivs också av stressforskare, de beskriver även att 

stresshantering är en kognitiv samt beteendemässig strategi som konstant förändras efter den 

enskilde personens resurser och erfarenheter (Lazarus & Folkman, 1984, ss. 141-142). Att hantera 

stress betyder inte att den försvinner, men individen kan på olika sätt lära sig att hantera 

situationen (Lyon, 2000, s. 11). Enligt stressforskare så nämns det två huvudkategorier av 

hanteringsstrategier som människor använder sig av vid begreppet stress. Först nämns den 

emotionella hanteringsstrategin där forskare sett hur både djur och människor hanterar stress med 

en upphetsande/försvarande metod eller med ett undvikande/flyktbeteende. Det förklaras att 

känslomässig hantering är till för att upprätthålla hopp och optimism. Den andra kategorin är 

problemlösande hanteringsstrategi där individen på ett mer strategiskt sätt försöker lösa problemet 

för att minska stressen, detta är en mer objektiv hantering (Lazarus & Folkman, 1984, ss. 118-152). 

Ett exempel på problemlösande strategier är att finna lösningar runt orsaken till stress eller ta tag i 

själva problemet (Tyson, Pongruengphant & Aggarwal, 2002). Litteraturstudien riktar in sig på hur 

vårdpersonal kan hantera den ”upplevelse” samt “känsla” som stress för med sig, där författarna 

beskriver hur vårdpersonalen hanterar stresstimulansen. Detta är så kallad ”bemästring” eller 

“coping” som det också kan heta (Eriksen & Ursin, 2005, s. 50). 

 

Stress inom en organisation kan bero på flera faktorer. Det kan till exempel orsakas av 

organisationsförändringar som nedskärning, vilket kan öka stress i form av ökad arbetsbörda och 

bidrar till en förändrad syn av organisationen, minskad trivsel och minskat engagemang hos de 

anställda. Över en längre tid kan prestationerna försämras och därmed få en ökad frånvaro i form 

av sjukskrivningar eller annan form av frånvaro (Sverke & Hellgren, 2013, s. 295). I en studie har 

det visat sig att vårdpersonal som jobbar inom både akuta- och icke akuta områden upplever hög- 

till extrem stress, väldigt få upplevde ingen stress alls (Donnelly, 2014). Effekter av långvarig stress 

bland vårdpersonal drabbar inte enbart deras egen hälsa utan även patientsäkerheten kan 

äventyras. Dessutom kan viljan att stanna kvar i yrket påverkas. Med dessa negativa effekter av 

stress som beskrivs ovan är viktigt för individen att hitta hanteringsstrategier som tillfälligt eller 

permanent kan reducera stressen och på så sätt minska de negativa effekterna som kan uppkomma. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonalens hanteringsstrategier vid 

arbetsrelaterad stress 
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Metod 

En litteraturstudie med kvalitativa artiklar genomfördes för att besvara syftet. Kvalitativ metod 

användes för att beskriva upplevda erfarenheter inom ett ämne som samlats in med hjälp av bland 

annat intervjuer, observationer och fokusgrupper (Henricson & Billhult, 2012, ss. 130-131). 

 

Artikelsökningen genomfördes individuellt men granskades av båda författarna flera gånger samt 

diskuterades för att förstå resultatet korrekt. Genom att vara fler som granskar studierna ökar 

pålitligheten att valda artiklar passar till valt syfte (Wallengren & Henricson, 2012, s. 492). 

Författarna har haft en jämn fördelning av arbetsuppgifterna. 

Sökmetoder 

Avgränsningar är viktigt för att hitta de mest relevanta artiklarna. En avgränsning som användes 

var trunkering (*) för att söka bredare inom ett område samt göra det möjligt att finna ordets alla 

böjningsformer. Boolesk söklogik användes av författarna i sökmetoden som omfattar AND, OR 

och NOT, detta är en teknik som används för att kunna söka med mer än ett sökord, för att i 

kombination avgränsa samt rikta in sig på författarnas syfte (Östlundh, 2012, ss. 68-70). Hantering 

av stress har varit ett viktigt fokus i psykoterapivärlden sedan 40–50-talet och har utvecklats och 

studerats sedan dess (Lazarus och Folkman, 1984, s. 117). Författarna har valt att söka artiklar 

utifrån databaserna APA PsycNET (PsycINFO) men även Cinahl, PubMed, Scopus, Science Direct 

samt Google Scholar. Sökord som användes var: nurs*, stress, occupational stress, workplace, 

coping, strategies, maneg*, “dealing with”, i olika kombinationer med hjälp av trunkeringar och 

boolesk söklogik (Bilaga 1). 

 

Begränsningar gjordes med Peer Reviewed vilket innebär att artikeln är vetenskapligt granskad av 

utomstående forskare som är kunniga inom ämnet. Att använda sig av begränsningen Peer 

Reviewed medförde en ökad kvalité av artiklar i sökningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 73), 

ytterligare avgränsningar gjordes, som att inkludera engelska texter då vetenskapliga artiklar oftast 

publiceras på engelska samt för att sortera ut språk som författarna inte behärskar (Östlundh, 

2012, ss. 74-76). Dessa begränsningar kunde göras med hjälp av avancerade sökningar i 

databaserna, om det inte var möjligt granskades artikelns detaljerade information för att fastställa 

kvalitén på artikeln. För att få den mest aktuella forskningen begränsades urvalet av artiklarna till 

högst tio år (2005-2015). 

 

Titeln på artiklarna har först lästs och sedan granskades abstrakten. På så sätt har författarna 

kunnat sortera ut artiklarna efter inklusionskriterierna inför djupare granskning. Potentiella 

artiklar (presenteras i bilaga 1 under urval 1) har författarna granskat vidare i innehållet för att 

fastställa om de besvarar litteraturstudiens syfte eller inte, samtliga artiklar som inkluderades 

presenteras under urval 2. 
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Urval 

Arbetsrelaterad stress kan förekomma i alla ansvarsområden inom omvårdnad oberoende vart i 

vården individen arbetar. Därför har författarna till studien inkluderat studier där både 

sjuksköterskor och undersköterskor deltog och där varken kön, ålder, etnicitet, yrkeserfarenheter 

eller arbetsplats upplevdes väga in någon större betydelse för resultatet. Studier från olika länder 

samt artiklar som är på svenska och engelska var inkluderade i litteraturstudien. 

Sjuksköterskestudenter, annan vårdpersonal samt vad som orsakar stress är exkluderade för att få 

ett mer avgränsat resultat. I samband med analysprocessen utfördes en kvalitetsgranskning av 

utvalda studier med hjälp av en mall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2014). Studierna som klassificerades med medel samt hög kvalité inkluderades i 

litteraturstudien, med hjälp av detta blev slutligen elva studier utvalda att ingå i litteraturstudien. 

Mallen för kvalitetsgranskning av studierna presenteras som bilaga (Bilaga 2). 

Analys 

Litteraturstudiens analysprocess inspirerades av Forsberg och Wengströms metod för 

innehållsanalys. Författarna läste igenom resultatdelen på utvalda kvalitativa studier ett flertal 

gånger till syfte att skapa en ökad förståelse av innehållet. För att underlätta analysarbetet skapades 

en sammanfattning av samtliga studiers resultat i samband med analysen för att få en klar 

överblick. En identifiering av nyckelfynd gjorde att författarna kunde skapa koder som baserades 

på den typ av stresshantering som framkommit i resultaten och som svarade mot litteraturstudiens 

syfte (Forsberg & Wengström, 2013, s. 167). Sammanfattningen överfördes till ett överskådligt 

kategorischema (Bilaga 3). Efter detta kunde författarna kondensera koderna till nya kategorier och 

underkategorier som sedan skapade litteraturstudiens nya resultat (Forsberg & Wengström 2013, s. 

167; Friberg, 2012, ss. 127-129; Polit & Beck, 2014, ss. 300-304). Författarnas analys av studiernas 

resultat utgick från en beskrivande nivå, det vill säga kategorinivå. Dessa kategorier presenterades 

sedan i en tabell för att förtydliga resultatets alla delar (Tabell. 1). Vidare presenterades resultatet 

med löpande text som beskriver samtliga kategorier mer djupgående med hjälp av underkategorier. 

Forskningsetik 

För att få genomföra en studie krävs det att forskaren tillämpar två viktiga delar, nämligen artikeln 

ska medföra en ökad kunskap samt att deltagarna ska få möjlighet att tacka nej till fortsatt 

medverkan i studien och bevara sin integritet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86). I 

Helsingforsdeklarationen beskrivs etiska riktlinjer som författarna måste följa för att få genomföra 

studien (CODEX, 2016). Författarna har endast inkluderat artiklar där ett etiskt tillstånd är 

beviljat, det innebär att forskarna har fått ett godkännande av en etisk kommitté för att studera valt 

ämne (Wallengren & Henricson 2012, ss. 492-493). 
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Resultat 

Analysen resulterade i 2 kategorier och 8 underkategorier (Tabell 1). Resultatet presenteras i 

löpande text med referenser. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

Problemlösande hanteringsstrategier ·         Att söka, ge och erhålla stöd 

·         Att prioritera och planera arbetet 

·         Att utföra aktiviteter 

·         Reflektion och pauser 

Känslomässiga hanteringsstrategier ·         Att använda humor 

·         Ilska och undvikande 

·         Substansanvändning 

·         Andlighet och tro 

 

Problemlösande hanteringsstrategier 

Att söka, ge och erhålla stöd 

Att ha en bra kommunikation till arbetsledaren beskrevs som en viktig del av att hantera stress. Vid 

en bra dialog vet båda parter varför saker och ting blev som de blev och kunde därmed hitta en 

lösning för att lättare hantera stress (Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011; Jones, 2014). I 

resultaten från flera artiklar togs det upp att ventilera eller söka stöd från sina kollegor, anhöriga 

samt vänner var ett vanligt förekommande fenomen bland vårdpersonal för att hantera stress. Det 

förklarades också att det var viktigt för personalen att stödja varandra för att veta att de inte är 

ensamma, som kunde vara att låna ut en tröstande axel (Badger, 2005; Bakibinga, Vinje & 

Mittelmark, 2012; Ekedahl & Wengström, 2006; Harris, 2013; Jannati, Mohammadi & 

Seyedfatemi, 2011; Lim, Hepworth & Bogossian 2011; Perry, 2005; Rowe, 2012). Ett annat resultat 

visade att deltagare kunde söka sig till olika sociala interaktioner beroende på ålder, till exempel så 

sökte sig de yngre medlemmarna till sociala nätverk som Facebook medan de äldre sökte sig till 

“The staff social club”, ett forum för anställda (Happell et al., 2013:b). Vårdpersonalen beskrev att 

där de såg en förbättring hos en vårdtagare där de själva har varit delaktig i, samt att få spontan 

uppskattning från patienten fungerade som en form av stresshantering (Ekedahl & Wengström, 

2006; Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011; Rowe, 2012). 

 

I två studier beskrev deltagare att de upplevde att de kunde diskutera med sina kollegor utan att bli 

dömda, då de delade samma eller liknande känslor (Harris, 2013; Rowe, 2012). En annan studie 
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visade på positiv utgång vad gällde socialt stöd från både kollegor och anhöriga, men visade också 

att socialt stöd från anhöriga kan ha en negativ effekt. De beskrev att anhöriga inte hade samma 

kunskap om hur arbetet fungerade vilket tenderade till att förståelsen minskade och resulterade i 

ett minskat intresse hos den anhöriga för att fortsätta lyssna. Det positiva med att få stöd av vänner 

och familj var att sjuksköterskan hade lättare att åsidosätta den arbetsrelaterade stressen då 

sjuksköterskan tänkte på annat än sitt arbete (Zander, Hutton & King, 2013). De flesta i en 

urvalsgrupp som hade talat ut om sin stress upplevde en minskning av stressen. Flera deltagare 

beskrev att bearbetningen av stressen kändes viktig innan hemgång för att inte stressen skulle 

påverka det privata livet (Bakibinga, Vinje & Mittelmark, 2012; Rowe, 2012). 

Att prioritera och planera arbetet 

I två studier beskrev deltagarna att den mest effektiva metoden var förmågan att prioritera i vilken 

ordning arbetsuppgifter skulle utföras, detta kunde utföras genom att stapla upp vad som skulle 

göras för att få en klar överblick över arbetsuppgifterna. En annan metod var att läsa på om 

eventuella farhågor för att skapa handlingsberedskap innan till exempel en behandling, detta för att 

vid tänkbara kritiska situationer underlätta det akuta stresspåslaget. Andra strategier som 

användes var att förbereda sig väl inför ett moment och utföra det i tid (Ekedahl & Wengström, 

2006; Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011). Som en deltagare 

beskrev gav hon av misstag en för hög dos av ett läkemedel till en patient och med hjälp av 

ovanstående teknik kunde hon förbereda sig med kunskap om eventuella 

biverkningar och behandling vid uppkomst av symtom (Rowe, 2012). Det nämns i en Iransk studie 

vikten med att vara noggrann i arbetet, detta upplevdes av deltagare medföra en säkerhet som gav 

minskad stress (Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011). I en situation beskrevs stress över att 

kunna bli smittad av en dödlig sjukdom, en annan deltagare berättade om att innan han visste hur 

sjukdomen smittades tog han till alla säkerhetsföreskrifter för att kunna känna sig säker inför 

vårdandet av patienten och på så sätt hantera stressen över att kunna bli smittad (Rowe, 2012). 

Att utföra aktiviteter 

Flera studier visade att stress reducerades då de använde sig av aktiviteter utanför arbetet som till 

exempel en hobby, de vanligaste metoderna var att unna sig aktiviteter som att gå på spa, 

aktiviteter med familjen, fiska, resa, träning, lyssna på musik, läsa, laga mat, djur, ägna sig åt 

trädgårdsarbete, måla, titta på film och sova. Några deltagare använde sig även av shopping som en 

strategi för att minska sin stress (Bakibinga, Vinje & Mittelmark, 2012; Ekedahl & Wengström, 

2006; Happell et al., 2013:b; Jones, 2014; Lim, Hepworth & Bogossian 2011; Perry, 2005; Rowe, 

2012). Nittio procent från en studie uttryckte att deras val av aktivitet hjälpte dem att minska 

stressen (Perry, 2005). Att ägna sig åt aktiviteter på fritiden som individen själv tyckte om att göra 
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var strategier som vårdpersonal uttryckte ge en stressreducerande effekt (Zander, Hutton & King, 

2013). 

Reflektion och pauser 

I flera studier beskrevs det att istället för att låta stressen ta över försökte deltagare intala sig själv 

att behålla lugnet, handskas med situationen och komma över den. Deltagare berättade även om 

vikten av att få möjligheten att reflektera över situationer som inträffat, att konstatera vad som 

hände och lära sig från situationerna samt att kunna lämna det bakom sig och gå vidare. Det var 

ingen mening med att älta något som inte gick att göra något åt beskrev flera deltagare (Badger, 

2005; Bakibinga, Vinje & Mittelmark, 2012; Jones, 2014; Perry, 2005; Rowe, 2012; Zander, Hutton 

& King, 2013). Genom att ha ett positivt tänk menade några deltagare från en Iransk studie att de 

kunde hantera stressiga situationer bättre (Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011). Det 

framkom även att kunna diskutera med sina kollegor, dela med sig samt lyssna på andras 

erfarenheter kunde vara sätt att utveckla sig själv (Bakibinga, Vinje & Mittelmark, 2012). I flera 

studier använde sig deltagare av att ta korta pauser under arbetstid för att samla sina tankar och 

hantera den stress som uppkommit (Badger, 2005; Ekedahl & Wengström, 2006; Jannati, 

Mohammadi & Seyedfatemi, 2011; Lim, Hepworth & Bogossian, 2011). En annan strategi som 

användes vid stressiga situationer var att stanna upp, samla sig och ta ett djupt andetag för att 

sedan ta tag i problemet (Ekedahl & Wengström, 2006; Jones, 2014). Deltagare från en studie 

menade på att tiden de hade mellan patientkontakterna kunde användas som tillfälle för 

meditation eller reflektion för att bearbeta föregående möte (Harris, 2013). Det beskrevs att ha en 

insikt i sin egen personlighet samt hur de förhåller sig i olika situationer gjorde det lättare för 

vårdpersonalen att känna igen sina begränsningar och bearbeta dem för att utveckla sig själv, vilket 

gjorde att det blev lättare i längden att hantera stress (Zander, Hutton & King, 2013). 

 

Känslomässiga hanteringsstrategier 

Att använda humor 

I flera studier framkom det att skratt och humor var vanligt förekommande bland vårdpersonalen 

och upplevdes hjälpa avsevärt med att koppla ifrån eller underlätta stress (Badger, 2005; Harris, 

2013; Perry, 2005; Rowe, 2012). I en studie talades det om en situation där en patient med svåra 

smärtor visade komik i sitt mödosamma tillstånd. Detta medförde att både vårdgivaren samt 

patienten själv kunde skratta åt den jobbiga situationen till syfte att underlätta stressen som 

patientens fysiska smärta förorsakade. Denna form av humor kunde även användas när patienter 

var nära döden, humorn behövde inte vanligtvis användas i närheten av patienten utan skedde 

oftast mellan vårdgivarna (Ekedahl & Wengström, 2006). Denna humor kunde även beskrivas som 

svart eller mörk humor, då vårdpersonal raljerade om situationer som ansågs dramatiska, till 
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exempelvis död, skada, något som personer normalt sett inte borde skämta om men som kunde 

underlätta situationer som ansågs jobbiga samt stressiga (Badger, 2005; Ekedahl & Wengström, 

2006; Harris, 2013). I en annan studie berättade en av sjuksköterskorna att både personal, patient 

samt anhöriga tog till den svarta humorn vilket förklarades som ju mörkare humor desto roligare 

bli det (Harris, 2013). Det förklarades dock tydligt från vårdpersonal att det fanns en intern gräns 

mellan kollegorna om vad vårdpersonalen accepterade att raljera om. En gräns var bland annat 

orättvisa dödsfall hos barn eller om patienter och vårdpersonal kommit personligt nära eller höll 

kär, detta ansågs vara ett steg över gränsen (Badger, 2005). Det förklarades även att humorn kunde 

användas som ett sätt att tona ned en tillrättavisning mellan kollegor angående en allvarlig 

situation för att inte framstå hård eller sträng samt för att undvika eventuella stresspåslag (Perry, 

2005). 

Ilska och undvikande 

När det blev stressigt kunde några deltagare reagera med allt från ilska och gråt till bitterhet eller 

tystnad. För att hantera känslorna mer ansvarfullt förklarade en deltagare att hen behöll känslorna 

inom sig för att sedan lugna ner sig på sin egen tid (Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011). 

Somliga utagerade sin ilska samt stress till familjemedlemmar då de var lättare att ta ut sina 

frustrationer på dem. Några tog med sig arbetet hem samt använde sig av svordomar. Andra 

använde sig av en social undvikande metod vilket medförde att familjen blev lidande då de inte fick 

den tid de behövde eller ville ha. (Happell et al., 2013:b). En annan metod som användes var 

isolering, då deltagaren undvek att svara i telefonen samt höll sig borta från interaktioner (Jones, 

2014). Medan en annan studie beskrev att några i urvalet slöt in sig i sina tankar och på så sätt döva 

ner känslan av stress. Detta förklarades fungera bra under en kortare tid men kunde bli skadligt i 

längden (Perry, 2005). I en studie visade resultatet att några deltagare använde sig av undvikande 

strategier. För att undvika påminnelse och lidande hos vårdpersonalen där dödsfall i nära 

relationer inträffat, använde de strategier som att överlämna patienter till sin kollega för att inte 

behöva ta hand om patienter som led av samma sjukdom som den anhöriga led av. Ett annat sätt 

att använda undvikande strategier var att byta arbetsplats, inte nödvändigtvis yrke utan bara 

position för att testa något nytt (Rowe, 2012). Andra situationer där undvikande metod användes 

var då deltagarna ville undvika en onödig konflikt mellan patient eller anhöriga och vårdpersonal, 

då personkemin inte passade, då överlämnades arbetsmomentet där patientkontakt krävdes till en 

kollega. Vid situationer där den anhöriga skapade stress hos vårdpersonalen bad personalen den 

anhöriga att lämna rummet under tiden omvårdnadsarbetet genomfördes. På detta sättet kunde 

vårdpersonal undvika onödiga stresspåslag (Badger, 2005; Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 

2011). Genom att försöka att inte bli emotionellt involverad med patienterna kunde vårdpersonalen 

undvika en onödig oro som kunde uppkomma (Bakibinga, Vinje & Mittelmark, 2012). 
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Substansanvändning 

Resultatet från flera artiklar visade på att det var några av de medverkande som använde alkohol 

och cigaretter för att hantera den arbetsrelaterade stressen. Det kunde vara allt från att sitta 

hemma själv och dricka till att dricka med sina kollegor. En sjuksköterska berättade att hon hade 

börjat röka igen på grund av den stress hon upplevde på jobbet (Happell et al., 2013:b; Jones, 2014; 

Rowe, 2012). 

Andlighet och tro 

En mycket vanlig hanteringsmetod som redovisades i flera artiklar var andlig hantering, genom att 

använda sig av religiös tro samt att förrätta en bön då stressen blev för påtaglig upplevdes som en 

fungerande strategi (Badger, 2005; Bakibinga, Vinje & Mittelmark, 2012; Ekedahl & Wengström, 

2006; Harris, 2013; Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011; Lim, Hepworth & Bogossian, 2011; 

Perry, 2005; Rowe, 2012). Att tro på ödet förklarades som en upplevelse där saker och ting händer 

av en anledning, det som händer har med turens eller oturens medverkan att göra tyckte en annan 

(Lim, Hepworth & Bogossian, 2011). 

 

Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vårdpersonalens hanteringsstrategier vid arbetsrelaterad 

stress. Resultaten från kvalitativa studier analyserades och kodades ner i nya passande kategorier 

och underkategorier. Författarnas resultat visade på olika strategier som urvalet använde sig av 

både i rollen som vårdpersonal men också privat. Hanteringsstrategierna hamnade under två 

kategorier “Problemlösande hanteringsstrategier” samt “Känslomässiga hanteringsstrategier”. 

Underkategorierna till “Problemlösande hanteringsstrategier” var följande “Att söka, ge och erhålla 

stöd”, “Att prioritera och planera arbetet”, “Att utföra aktiviteter” och “Reflektion och pauser”. 

Underkategorier som tillhör “Känslomässiga hanteringsstrategier” var följande “Att använda 

humor”, “Ilska och undvikande”, “Substansanvändning” samt “Andlighet och tro”. 

 

Resultatdiskussion 

I denna diskussionsdel behandlas arbetsrelaterad stress hos vårdpersonal och dess inverkan på 

patientsäkerheten, samt relationen till dess betydelse för omvårdnad. Författarna har även valt ut 

delar från litteraturstudiens resultat som ansågs relevanta för att diskuteras vidare. 

 

Varje människa har ett individuellt förflutet och med detta präglad av hens egen erfarenheter. 

Detta återspeglar sig i hur individen hanterar olika situationer som vederbörande stött på i livet. 

Litteraturstudiens författare vill i resultatdiskussionen tydliggöra att resultatet bygger på vad den 

enskilde individen använder för metoder till att hantera den stress som uppstått under arbetet, 
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samt att den utmärkande betydelsen av resultatet är att den upplevs fungera för den enskilde 

personen. Det förklaras i litteraturen att den levda erfarenheten inte kan bedömas som felaktigt 

men inte heller som en absolut sanning (Henricson & Billhult, 2012, s. 130). Resultatet visar en 

samlad information över hur vårdpersonal hanterar sin arbetsrelaterade stress både under- och 

utanför arbetet. Författarna anser att resultatet kan ge vägledning för annan vårdpersonal till att 

hantera sin arbetsrelaterade stress. 

Betydelse för omvårdnaden 

Stress bland vårdpersonal är något som hör till yrket, då huvuduppgiften är att ta hand om liv, i 

detta fall människor. Yrket i sig kräver att individen är stresstålig samt klarar av att arbeta under 

hög press samt jobba under oregelbundna tider, vårdpersonal skall visa respekt och empati samt 

visa ett professionellt förhållningssätt mot patienter, anhöriga samt kollegor. Vårdpersonal skall 

även följa regelverk, miljöanvisningar samt hålla god hygien för att bland annat minska risken för 

smittspridning (ICN, 2014:b; Rensfeldt & Svensson, 2015). Detta är en del som innebär att arbeta 

patientsäkert. Långvarig stress kan dock göra vårdarbetet ohållbart eller till och med farligt. Om 

vårdpersonalen inte hanterar sin stress kan patientsäkerheten och vårdpersonalens hälsa påverkas 

negativt (Garrosa et al., 2010; Teng et al., 2010; Vahey et al., 2004). Långvarig stress utan 

tillräcklig återhämtning har visat sig vara skadligt på kroppen och kan leda till att individen kan 

drabbas av utbrändhet. Utmattningssyndrom som det också kallas kan drabba den mentala 

förmågan men även den fysiska, detta i sig kan sätta patientsäkerheten i fara, då vårdpersonal 

bland annat kan glömma arbetsuppgifter samt missa vital information kring patienten (Larsdotter, 

2015). Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldiga att 

utföra en patientsäker vård, att vidta adekvata vårdande åtgärder så att personen som är i behov av 

vård inte drabbas av vårdskador. Litteraturen menar på att stress hos en individ minskar 

uppmärksamheten samt inlärningsförmågan på grund av att hjärnan blir överbelastad, då stress 

minskar förmågan att ta in mer intryck (Bunketorp Käll & Ekman, 2013, s. 240). Författarna anser 

att stress kan leda till att patientsäkerheten riskeras brista, då vårdpersonal kan missa viktig 

information relaterat till omvårdandet till exempel om patienten är allergisk med mera. Därmed är 

det viktigt med strategier som kan dämpa den stress som upplevs. 

 

De hanteringstrategier som framställdes i litteraturstudiens resultatdel menar författarna visa 

metoder som användes för att reducera stress på individnivå samt på kort sikt. En långtidseffektiv 

metod för stressreducering skulle kräva en större förändring på organisationsnivå, då många 

stressfaktorer bland annat ligger i hög arbetsbelastning som den enskilde individen inte kan göra så 

mycket åt (Fiabane et al., 2013). Arbetsmiljöverket har gjort en undersökning på ett flertal sjukhus i 

landet där de upptäckt överbeläggningar, vilket har påverkat arbetsmiljön, patientsäkerheten och 

vårdpersonalens mående på ett negativt sätt (Arbetsmiljöverket, 2010). Arbetsbelastning kan 

påverka individen negativt då vederbörande får mer krav än vad det finns resurser till att lösa 
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problemet. Fungerar inte organisationen kan även här stress tillstöta och påverka den enskilde 

individens arbetsförmåga (Arbetsmiljöverket, 2015). För att vårdpersonalen skall kunna 

tillhandahålla god vård och inte riskera patientsäkerheten anser författarna att det krävs en 

hanterbar stressnivå samt en god arbetsmiljö. Författarna anser även att den största givande 

faktorn i stressreduceringen skulle kunna ske på organisatorisk nivå, genom att minska ned på 

arbetsbelastningen etc. 

 

Författarna upplever att arbetsmiljön är viktig och med ett gott samspel inom arbetsgruppen samt 

att inte ha alltför hög arbetsbelastning så kan detta utforma en god arbetsmiljö för vårdpersonalen. 

Studiens resultat visade bland annat på att samspel och kommunikation mellan kollegorna gjorde 

att deras stress minskade då de kunde hjälpas åt eller få stöttning av varandra. En 

hanteringsstrategi i resultatet var att söka, ge och erhålla socialt stöd. Forskning som utförts i Hong 

Kong har beskrivit vikten av kollegialt stöd, att finnas där och stötta varandra i pressade situationer 

genom att prata och avlasta varandra i arbetet (Chan, Jones & Wong, 2013). Annan forskning 

styrker den positiva effekten av socialt stöd och menade att arbetet kunde underlättas i helhet, dock 

fanns en negativ effekt i form av koncentationsbrist genom att kollegan blev störd under en 

tankeprocess som i sig kunde påverka patientsäkerheten negativt (Berland, Natvig & Gundersen, 

2008). Då litteraturstudien visar att kollegialt stöd som metod är väl beskriven bland många av 

artiklarna, tolkar författarna att kollegialt stöd är viktigt samt har en stor del i stressreduceringen 

att göra. Detta tror författarna kan vara relaterat till att vårdpersonalen sitter i samma situation 

samt delar förståelse för varandra. Dock är författarna medveten om att det sociala samspelet inte 

alltid fungerar då individer inte alltid går ihop, eller att medarbetare tar för stor del i att resonera 

med varandra att arbetet störs. Författarna anser att om vårdpersonal tar i beaktande att inte störa 

sin kollega under ett moment, till exempelvis läkemedelshantering som kräver koncentration och 

noggrannhet, men att samtidigt ge stöd och förståelse till sin medarbetare i stressiga situationer, 

läggs en bra till grund för en god arbetsmiljö som kan ha god effekt på stressreduceringen. 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Betty Neumans systemmodell innehåller miljön många olika 

stressorer som kan skapa obalans hos individen. Neumans teori bygger på en grundläggande idé 

om människan, hälsan, miljön samt omvårdnaden. Hon menar också på att individen har med 

tiden utvecklat sitt normala försvar som skall skydda individen mot miljöstressorer, men när 

stressorerna blir för intensiva alternativt för många samtidigt kan individens egen försvarsreaktion 

inte längre skydda individen. Systemteorin förklarar att stressorerna kan anses vara både kända, 

okända samt på ett universiellt plan (intrapersonliga, interpersonliga, extrapersonliga). 

Stressorerna kan påverka individens normala stabilitet på olika sätt beroende på hur intensiv samt 

hur många stressorer det finns i miljön, samt individens relationer mellan fysiologiska, 

psykologiska, sociokulturella, utvecklingsmässiga samt andliga variablar. Individens välbefinnande 

under samt efter en stressreaktion styrs av vilka energiresurser som finns tillgängliga för att stödja 
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individen. Det förklaras även att varje individ har en inre motståndsfaktor så kallade resurser som 

har till uppgift att hjälpa individen att återföra vederbörande efter en stressreaktion till sitt normala 

välbefinnande (Johnsson Lutjens et al., 1995, ss. 113-115). Författarna kunde se en rad olika 

stressorer vilket kunde påverka individer på olika sätt trotts samma stressor. Det är viktigt att 

vårdpersonal känner till att stessorer finns på olika nivåer, samt att medarbetare som utsätts för 

samma stimulus kan reagera med olika försvar.  

 

Vårdpersonal träffar individer som är i behov av någon form utav omvårdnad. Dessa individer är i 

en beroendeställning av sjukvårdaren. Vårdpersonalen har inflytande över hur den fysiska 

omvårdnaden ser ut samt över hur individen som är i behov av vård uppfattar sig själv samt den 

situation som vederbörande befinner sig i (ICN, 2014:a). Det är av stor vikt för vårdpersonal att se 

hela personen som är i behov av vård samt att kunna agera adekvat utifrån individens 

omvårdnadsbehov. Läran om stresshantering kan leda till att vårdpersonal tänker till om den egna 

hälsan. God stresshantering minskar stressen för både vårdpersonal samt hos patienten. Detta i sig 

kan leda till en god professionell omvårdnad som kan skapa en säkrare vård och främja patientens 

hälsa. Enligt omvårdadsteoretiker Jean Watson, är det viktigt som vårdpersonal att värna om den 

egna hälsan för att kunna ge en god omsorg till andra. Klarar vårdpersonalen inte av att ta hand om 

sig själva kan de inte ge patienten den uppmärksamhet och närvaro som de behöver och kräver 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, ss. 265, 298). För att undvika stress menar arbetsmiljöverket 

att det är grundläggande med kunskap, återhämtning och stöd för att kunna påverka sin 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). Författarna anser att om det förekommer daglig stress där 

vårdpersonalen inte kan hinna med sina arbetsuppgifter och patienterna i den mån de önskar och 

behöver samt att de inte kan ta ut sina raster kan det skapas en stress som kan påverka den 

enskilde individen till utbrändhet. Författarna tror att litteraturstudien kan bidra till ökad kunskap 

hos vårdpersonal om stress och vad som kan hjälpa för att minska den stress som uppkommer på 

arbetstiden. Författarna kan tolka resultatet bland annat utifrån ett hälsoperspektiv då studien på 

djupet handlar om vårdarens egen hälsa i samband med vårdyrket. I övrigt tolkar författarna 

resultatet som strategier som kan ha en givande lindring på arbetsrelaterad stress. Resultatet i 

litteraturstudien visade på två huvudkategorier. Kategoriseringen i litteraturstudien skapades 

utefter innehållet i hanteringsstrategierna enligt Lazarus och Folkmans teorier om emotionellt- 

samt problemlösande strategier (Lazarus, & Folkman, 1984). Somliga deltagare tog tag i problemet 

för att behärska stressen, andra använde sig av emotionellt kopplade strategier för att tränga undan 

stressen. 

Problemlösande strategier 

Forskning har visat att problemlösande metoder var en vanlig hanteringsstrategi bland 

vårdpersonal. Problemlösande metoder kunde användas för att hitta orsaken till stress för att sedan 

kunna undvika- eller minska stresspåslaget, därför ansågs denna strategi som en mer effektiv 
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metod än emotionella strategier (Lim, Bogossian, Ahern, 2010).  Annan forskning visade även att 

problemlösande metoder skulle vara den metod som sjukvårdspersonal kunde dra mest nytta ifrån 

för att vidhålla bästa mentala hälsan (Chang et al., 2006). Författarna finner både fördelar och 

vissa nackdelar med den problemlösande metoden. Ett exempel på en fördel var fysisk träning som 

framkom i flera studier. En studie har visat att träning är en bra metod för att hantera stress, det 

visade också en antydan på en förbättring av sömnen. Studien tog även upp effekten av träning och 

meditation i kombination som visade på positiva skillnad på att hantera stress (Van der Zwan et al., 

2015). Annan litteratur visade också på en positiv effekt av fysisk aktivitet då vår fysiologiska 

stresstålighet förbättrades och därmed förmågan att hantera stress. Forskning visade att 

stresshormonet kortisol förekom i en mindre mängd hos den som tränade än den som var inaktiv. 

Fysisk aktivitet påverkar kroppen fysiskt att kunna hantera stress långsiktigt, då den kan upplevas 

mindre stressande (Jonsdottir & Börjesson, 2005, s. 241). Andra positiva effekter av 

problemlösande strategier kunde vara prioriteringar och planering av arbetet, då arbetet blev mer 

effektivt samt underlättade tidspressen. Dock förklaras en av de negativa delarna av prioriteringar 

och planering i en annan studie att vårdpersonalen förlorade tid med patienterna, det beskrevs vara 

på grund av att tiden inte räckte till för att utföra arbetsuppgifterna. En deltagare beskrev att när 

arbetet föll in i rutiner försvann dennes förmåga att uppmärksamma eventuella 

symtomförändringar hos patienten (Chan, Jones & Wong, 2013). Detta skulle kunna vara en 

patientsäkerhetsrisk och bör beaktas, men att metoden kan vara en bra stressreducerande metod 

för den vårdare som behöver mer struktur i arbetet för att undvika stress. 

Känslomässiga strategier 

Emotionella hanteringsstrategier kunde visa sig vara en metod som temporärt underlättade 

situationen för vårdpersonal i stressig miljö. Genom att distansera sig från viss stimulus under 

arbetet som kunde upplevas stressfullt och jobbigt, eller försöka se det från en ljusare sida av 

situationen, kunde detta fungera bra för sjukvårdspersonal till att vidbehålla den mentala hälsan. 

Skulle denna metod användas under en längre tid menade deltagarna att det kunde medföra 

negativa följder (Lim, Bogossian & Ahern, 2010).  

 

Att använda humor framkom i studien under emotionella strategier och upplevdes vara en 

återkommande metod i många av studiens ingående artiklar. Detta bekräftas i en studie (Abel, 

2002) som visade sambandet mellan personer med hög känsla av humor samt personer med en låg 

känsla för humor upplever liknande stimulus av stressorer. Studien visade på att personer med hög 

känsla för humor upplevde stress samt ångest i mindre utsträckning än personerna med låg känsla 

för humor. Författarna anser att humor kan vara en bra tillfällig metod till att hantera stress, men 

även att sprida en positiv stämning till medarbetare, samt skapa en god arbetsmiljö. Dock bör man 

enligt författarna beakta hur man använder sin humor, för att inte raljera om någon som kan tas 

illa vid bland kollegor. Det nämns i studien att till exempel plötslig död hos någon nära berörd samt 
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dödsfall av barn är något internt förbjudet att raljera om samt bör respekteras för att hålla god 

arbetsmiljö. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att viss vårdpersonal använde sig av olika substanser som alkohol 

eller tobak efter arbetet. Det förklarades vara något som användes just för att deltagarna upplevde 

en minskning av stress. Andra strategier som deltagarna använde sig av var isolering. Litteraturen 

menar på att substansanvändning samt isolering är strategier som förknippas med 

försvarsreaktioner och har en negativ effekt på individen (Eriksen & Ursin, 2005, s. 51). 

Användandet av alkohol eller tobak i stressreducerings syfte har visats i forskning leda till ökad 

konsumtion av substansen (Veenstra et al., 2007).  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte besvarades med hjälp av resultatet från dem analyserade studierna. Genom 

att använda sig av en kvalitativ ansats ses fenomenet alltid som om det vore nytt, då det inte kan 

förutses vad resultatet kommer att visa på (Olsson & Sörensen, 2011, s. 100). Kvalitativa studier 

omfattar bland annat upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2012, s. 121). Då författarnas syfte 

handlar om metoder som används av vårdpersonal med levda erfarenhet inom området upplevdes 

ansatsen mest passade för litteraturstudien, då den beskriver upplevelser samt tas fram genom en 

öppen dialog med deltagarna. 

 

Sökningen av artiklarna kunde avgränsats till ett mer begränsat område som enbart Sverige, vilket 

författarna tyckte var mer relevant, men då många artiklar under artikelsökningen ofta var från 

andra länder diskuterade författarna om att ett mer globalt utbud kunde ge ett bredare resultat. Till 

följd av det globala urvalet och brist på Svensk forskning var det svårt att finna studier som svarade 

mot valt syfte, därmed inkluderades endast artiklar skrivna på engelska. 

 

Artikelsökningen genomfördes separat. För att sedan komma överens om vilka studier som skulle 

inkluderas lästes samtliga artiklar och diskuterades om dem svarade mot studiens syfte. När valet 

av artiklar var genomfört påbörjades en innehållgranskning samt en tolkning av studiernas 

resultat, även där enskilt. Därefter jämfördes författarnas tolkningar för att säkerställa att relevant 

information inkluderades. I några av de utvalda studierna presenterades även stressorer, dessa 

resultat exkluderades. Att inkludera vad som orsakade stressen kanske skulle gjort resultatet mer 

förståeligt och lättare för läsare att knyta an till vad stressen kan bero på, men författarna upplevde 

att det var av större betydelse att få information om hur vårdpersonal kunde minska den stress som 

upplevdes. I två valda studier hade forskarna valt att samla in sitt resultat genom observationer 

samt intervjuer. Då det är svårt att veta om observationerna är forskarnas egna åsikter eller 

bedömningar valdes de resultat bort. Då författarna endast valde att inkludera sjuksköterskor samt 
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undersköterskor kunde en av de valda studierna uppfattas som irrelevant då denna inkluderade 

både sjuksköterskor och läkare, men eftersom denna artikel hade separerade resultatet på de båda 

yrkeskategorierna valde författarna att inkludera denna artikel. Då några av de valda artiklarna 

enbart valt att inkludera sjuksköterskor samt i vissa fall vidareutbildade sjuksköterskor, uppkom 

diskussionen om huruvida detta kan komma att påverka författarnas resultat. Slutsatsen som 

författarna tog efter granskning av övriga artiklar, så upplevdes ingen skillnad mellan de artiklar 

som även inkluderade undersköterskor, därför medräknades båda typer av artiklar i 

litteraturstudien. 

 

En av författarnas artiklar som användes i litteraturstudien deltog både läkare och sjuksköterskor. 

Då författarna inte inkluderat läkare i studien exkluderades de resultaten, eftersom resultatet 

presenterades separat för de båda yrkeskategorierna var det lätt att urskilja samt inkludera det 

resultat som enbart handlade om sjuksköterskornas strategier. I två andra av författarnas utvalda 

artiklar har forskarna använt sig av både intervjuteknik samt observationer. För att inte ta med 

forskarnas egna åsikter och bedömningar har författarna bara inkluderat resultatbeskrivningen 

från intervjuerna med deltagarna från båda artiklarna. 

 

Av de elva artiklar som ingick i litteraturstudien fanns sju studier där resultaten beskrev var 

stressen härrörde från samt hur deltagarna hanterade dessa. Detta resulterade i att författarna 

extra noggrant granskade samt tolkade resultatet i artiklarna, för att endast få med information 

som svarar mot litteraturstudiens syfte. Under denna tolkning reserverar författarna för eventuell 

feltolkning av resultatet.  I resterande fyra artiklar granskade forskarna enbart vad deltagarna 

använde för hanteringsstrategier för att förhindra stress. Författarna till litteraturstudien kunde då 

enkelt plocka ut relevant information.  

 

Stress samt stresshantering är ämnen som är väl studerade och erbjuder en mångfald av 

vetenskapliga artiklar. Dock upplevde författarna att artiklar med en begränsning på 10 år med 

kvalitativ ansats där författarnas inklutionskreterier existerade var problematiskt att finna. Om 

tidsbegränsningen inte valts skulle författarna inte ha några problem att hitta artiklar som 

motsvarade syftet. Forskning är en färskvara, vetenskapliga artiklar anses då ha ett utgångsdatum i 

form av relevans, om studien inte har ett syfte att inkludera äldre artiklar (Östlundh, 2012, s. 74). 

Då författarna upplevde att en strategi inte kan bli för gammal, ansågs årtal som irrelevant. Dock 

valde författarna att sätta en begränsningsspann på tio år för att få in nyare forskning i 

litteraturstudien. Mättnad kan definieras på olika sätt, ett sätt som tas upp av Olsson och Sörensen 

(2011) är då nya resultat inte påvisas har studien nått en mättnad (s. 181). De elva artiklar som 

valdes till författarnas resultat upplevdes ha nått en resultatmättnad då många artiklar nämnde 

samma strategier. 

 



17 

Forskning visar att män och kvinnor hanterar stress på olika sätt, män upplevde mer stress i 

ekonomi, förändringar i ett förhållande (förlovning, starta eller avsluta seriösa förhållanden) och 

ändringar eller händelser i arbetet. Medan kvinnor upplevde stress vid hälsorelaterade händelser 

(sjukdomsfall bland anhöriga eller vänner), separation från ett förhållande, dödsfall, ändring i 

religiösa företeelser. Skillnaden i hanteringstrategierna visade bland annat att kvinnorna använde 

sig mer av en emotionell eller undvikande metod. Medan män visade sig använda mer av rationell 

eller avskärmande hanteringsmetod för att hantera sin stress (Matud, 2004). Könsfördelning i 

utvalda artiklar till den aktuella studiens resultatdel, visade att kvinnor hamnade i majoritet av all 

vårdpersonal i urvalen, även då samtliga artiklar inkluderade både könen. Statistiken över Sveriges 

i detta fall sjuksköterskor visar att kvinnor dominerar yrket. Enligt en rapport från Statistiska 

centralbyrån (2010) visar att år 2007 var 1 av 10 utbildade sjuksköterskor män. Då tidigare 

forskning visat skillnad mellan könen i stresshantering generellt i livet, och att litteraturstudiens 

samtliga artiklar inkluderat båda könen men att majoriteten bestod utav kvinnor, ställer författarna 

frågan om det skulle påverka resultatet om fler män deltog i studierna. Då forskning saknas om 

genusskillnader i stresshantering inom vården, kan författarna inte uttala sig om det skulle bli 

någon skillnad. 

 

Forskningsetisk diskussion 

I samtliga artiklar som inkluderades i studien framgick upplysning om etiskt ställningstagande, 

klar information till medverkande om studiens innehåll samt deras rättigheter. En artikel beskriver 

eventuella risker som kan förekomma samt erbjuden åtgärd för medverkande om skada eller 

obehag skulle inträffa. Författarna till den aktuella litteraturstudien har vinnlagt som om att ha 

etiskt perspektiv vid skrivandet av studien. För att undvika plagiat har författarna tolkat texter för 

att sedan förtydliga samma innebörd med egna ord, med svåra skrifter utfördes ovanstående teknik 

tvåfaldigt. Plagiat förklaras som en metod att tillskansa sig på annan eller andras texter för att 

bruka det som sitt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 89). Vid tolkningen av valda artiklar tog författarna 

även hänsyn till aspekter om kulturell skillnad som exempelvis ord som stavas lika men som kan 

tolkas olika beroende på kultur (Polit & Beck, 2014, s. 269). Nurse är just ett sådant ord som kan ha 

olika betydelser, antingen sjuksköterska eller undersköterska. Därför granskades artiklarna om det 

handlade om “staff nurse” (sjuksköterska) eller “enrolled nurse” (undersköterska) då författarna 

strävade efter artiklar som inkluderade bådadera. Vid översättningen från engelskan till svenskan 

lästes studierna ett flertal gånger för att få en korrekt tolkning. Författarna sammanfattade 

resultaten separat för att därefter jämföra varandras tolkningar. 
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Konklusion 

Omvårdnadsyrket är ett krävande arbete både för kropp och själ. Även då organisationen kan 

underlätta vissa stresspåslag i samband med underbemanning, så kan den enskilde personen på 

individnivå också göra skillnad. Genom att finna sätt att hantera sin stress minskar individen även 

risken att drabbas av utbrändhet som kan vara en utgång av stress (Socialstyrelsen, 2003). 

Vårdpersonalens ansvar är att se till att vården sker patientsäkert (Modell för omvårdnad Umeå 

Universitet, 2015). Då stress kan bidra till minskat fokus i omvårdnadsarbetet är det viktigt att 

hantera den stress som uppkommer för att inte sätta patientsäkerheten i risk. Genom att se vad 

vårdpersonal tar till sig för strategier för att hantera arbetsrelateradstress kan litteraturstudiens 

resultat dela med sig av andras erfarenheter och förhoppningsvis öppna upp en tankeställare till 

vårdpersonal som är i behov av förändring. 

 

Vårdpersonal använder en variation av olika strategier som upplevs fungera för dem, för att 

hantera den arbetsrelaterade stressen. Ny kvalitativ forskning inom ämnet bör genomföras då det 

var svårt för författarna att hitta relevanta nya artiklar. Forskning om mer konkreta metoder som 

fungerar för att hantera, underlätta och utveckla arbetssettet till att hantera stress under arbetstid, 

upplever författarna vara ett viktigt ämne att utforska vidare på för att vårdyrket ska kunna 

underlättas samt indirekt förbättras. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

artiklar 

funna 

Urval 1 Urval 2 

PsycINFO occupational 

Stress AND 

coping strategies 

AND Nurs* NOT 

Students 

2005-, English, Peer 

Reviewed, Apply 

related words 

63 4 1 

Cinahl occupational 

Stress AND 

coping strategies 

AND Nurs* NOT 

Students 

2005-, English, Peer 

Reviewed, Apply 

related words, human 

84 10 5 

PubMed Occupational 

stress AND 

Coping AND 

nurs* 

10 years, Humans, Full 

text 

175 5 2 

Medline Stress AND 

coping AND staff 

OR nurs* 

2010-2015, English 

Language, Human 

606 7 3 



 

 

Bilaga 3 

 

År 
Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

2005 
 

James M. 
Badger 

 

United 
States 

”A descriptive 
study of 

coping 
strategies 
used by 

Medical 
Intensive Care 

Unit nurses 
during 

transitions 
from cure- to 

comfort-
oriented care” 

Beskriva vård-
personalens 

copingmetoder 
inom Medical 
intensive care 

unit, där de tar 
hand om 

personer som 
övergått från 

att försöka bota 
till 

symtomlindring. 

Kvalitativ studie baserat på 
observationer och gruppintervjuer. Data 

till studien samlades in på en medicinsk 
intensivvårdsavdelning med 18 

vårdplatser. Gruppintervjuerna blev 

inspelade och transkriberade och kodats 
ner. 

Blandat sjuksköterskor och 
undersköterskor 

n = 44  
Bortfall n = 20 
Kvinnor n = 19 

Män n = 5. 
 
 

Tre huvudkategorier 
 Kognitiva strategier – stå 

ut med det, visualisera, 
erfarenheter, gamla 
minnen, 

perspektivsättning.  
 Emotionella strategier – 

skratt, få ut sina känslor 
samt dela på sina känslor. 

 Beteende strategier – få 
sparken eller via 

frustration avlägsna sig 
från situationen, att 

distansera sig. 
 

MEDEL 

2012 
 

Pauline 
Bakibinga, 

Hege F. 

Vinje, 
Maurice 

B. 
Mittelmar

k 
 

Uganda 

”Self-tuning 
for job 

engagement: 
ugandan 

nurses self-

care strategies 
in coping with 
work stress” 

Vilka 
copingstrategier 
som använder 

av 
sjuksköterskor i 

Uganda. 

Kvalitativ ansatts med intervjuer som 
blev inspelade. Under mars-maj hölls 

intervjuerna och pågick mellan 60-135 
minuter. Intervjuerna kunde utföras 

antingen på arbetsplatsen eller hemma 

hos deltagaren. Data kondenserades och 
tema lades.  

För att få deltagare till artikeln 
tillfrågades två olika distrikt 

med hjälp av snowballs teknik 
fick de fram ytterligare 

deltagare. 

n = 15 kvinnliga sjuksköterskor 
samt barnmorskor. 

Ålder: 28-49. 

Resultatet visade på nio kategorier 
var av fem klassar vi som coping.  
Spirituell tro, aktiviteter, släppa 
taget, egen tid samt uppsägning. 

HÖG 



 

 

 

År 
Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

2006 
 

Marianne 
Ekedahl, 
Yvonne 

Wengströ

m 
 

Sverige 

“Nurses in 
cancer care – 

coping 
strategies 

when 
encountering 

existential 
issues” 

Skapa en ökad 
förståelse om 

hur 
sjuksköterskors 
hanteringsprose
ss samt coping 

strategier ser ut 
inom vård för 

cancersjukapati

enter. 

Hypotesgenererand kvalitativstudie med 
en kombination av induktion samt 

deduktion i slutsatsen en såkallad 
abduktion. Studien innehåller 

semistrukturerade intervjuer med 
intervjuguide. 60-120 min långa 

intervjuer i ett enskillt rum där ingen 
kunde störa. 

Snöbollsurval – Föreslogs av 
omvårdnadsforskare, 

kyrkligakontakter, utvalda fick 
också föreslå en/flera personer 

som skulle passa att delta i 
studien. 

Totalt i studien n = 15 
n = 13 Kvinnor 

n = 2 män 

Åldersspann 30-60år 
Alla grundutbildade 

sjuksköterskor, n = 6 med 
specialistutb. 

Det finns 4 st huvudkategorier:  
kulturell, organisation, grupp, 

individuell,  
under huvudkategorierna 

framkommer det 9 st olika typer 
av stressorer och till dessa 

förklaras copingstrategier både 
privat och under arbetstid. Till 

exempel humor, ventilering, stöd, 

sätta gränser med mera. 

HÖG 

2012 
 

Brenda 
Happell, 
Kerry 
Reid-

Searl, 
Trudy 
Dwyer, 
Cadeyrn 

J. Gaskin, 
Karena J. 

Burke. 

 
Australien 

“How nurses 
cope with 

occupational 
stress outside 

their 
workplaces” 

Identifiera bästa 
sättet att 

hantera 
arbetsrelaterad 
stress utanför 

arbetet. 

Kvalitativ undersökningsstudie. 
Semistrukturerade intervju med 

strukturerade frågor för att starta en 
diskussion med 6 fokusgrupper, varsin 
grupp fick 45-90 min att diskutera fram 
hur man hanterar arbetsrelaterad stress 

utanför arbetet. Spelades in på band 
som transkriberades. 

Totalt n = 38 Sjuksköterskor 
inom olika ansvarsområden 

samt avdelningar inom 
sjukhusmiljön. 

 
 

4 huvudteman för coping samt 11 
strategier: Substanser(Alkohol, 

tobak), Socialisera sig med 
kollegor(staff social club alt. 

sociala nätverk som Facebook), 
Andra aktiviteret(Träning, 

familje/hemma/utomhus 
aktiviteter), antisocial(Undvika 

andra människor eller undanskjuta 
sin frustration/ilska). 

 

HÖG 



 

 

 

 

År 
Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

2013 
 

LaToya J. 
M. Harris 

 
South 

Carolina 

“Caring and 
Coping 

Exploring how 
nurses 
manage 

workplace 
stress” 

Vilken 
copingstrategi 

använder sig 
ssk/usk sig utav 

som upplevs 
fungera bra mot 

stress. 

Kvalitativ ansats för att undersöka syftet 
och få en djupare insikt i ämnet. Data 

samlades in under 3 månader. En 
intervjuguide baserad på review artiklar 
inom ämnet användes för att hålla en 

öppen dialog med person-en/erna. 

Audioinspelat samt transkriberats. Datan 
blev analyserad och kodad för att sedan 

kategoriseras. 

Totalt n = 19 
Vidareutbildade SSK n = 1  

SSK n = 17 
USK n = 1 
Män n = 1 

Kvinnor n = 18 

Tre copingstrategier: 
socialt stöd, Humor, 

Tro/meditation. 

MEDEL 

2011 

Yadollah 

Jannati, 

Rakhshand

eh 

Mohammad

i, Naeimeh 

Seyedfate

mi 
Iran 

“Iranian 

clinical nurses 

coping 

strategies for 

job stress.” 

Att utforska på 
djupet 

copingstrategier 

som används av 
Iranska 

sjuksköterskor 

De anväde sig av en semistruktuerad 

intervjumetod. Det ställdes tre öppna 

huvudfrågor som de skulle utgå ifrån och 

sedan diskutera öppet. Alla intervjuer 

spelades in och var sedan 

transkriberade. 

Totalt n = 28 Sjuksköterskor 

Information om studien 

skickades till 5 

universitetssjukhus, där fick de 

som ville vara med i studien 

och som har jobbat ett år eller 

längre delta i studien. 
 

 

Denna studien resulterade i 6 olika 

strategier: 

Arbetshanterings-, 

självkontrollernade-, emotionell-, 

spirituell-, kognitiv- och 

interaktionella strategier med 

subkategorier.  

HÖG 



 

 

År 
Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

2014 

Christine 

Jones 

Land oklart 

“Stress and 
coping 

strategies in 
renal staff” 

Artikeln 
undersöker 

skillnaden I 
stress samt 

copingstrategier 
mellan 

sjuksköterskor 
samt läkare. 

Kvalitativ ansats med 6 öppna frågor i 
ett frågeformulär skickades ut till läkare 

samt sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor n = 44 varav 20 
svarade tillbaka. 

Bortfall n = 24 
 

9 huvudkategorier till stress. Till 
dessa utvecklades copingstrategier 

som aktiviteter, socialt stöd, ta ett 
djupt andetag, substans 

användning, isolering, ignorerar 
problemet. 

MEDEL 

2010 

Joanne 

Lim, Julie 

Hepworth, 

Fiona 

Bogossian 
Singapore 

"A qualitative 
analyses of 

stress, uplifts 

and coping in 
the personal 

and 
professional 

lives of 
Singaporean 

nurses.” 

Att besriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 

daglig stress 
och hantering 

I den kvalitativa studien har de använt 

sig av semistruktuerade intervjuer, där 

de genom mail ställer öppna frågor i två 

omgångar. Undersökningen gjordes 

under maj 2009 – November 2009. 

23 st sjuksköterskor deltog i den första 
intervjun. Under andra intervjun var det 
2 st som inte svarade, anledningen till 
varför de inte deltog fick de aldrig svar 

på. 

De har använt sig av en så 
kallad “snowballs sampling” där 

man tar deltagare från en 

tidigare undersökning. Den 
innefattade omvårdnadsperonal 
som upplever stress och deras 

coping strategier. 

Under första intervjun 

n = 23 

Under andra intervjun 

n = 2 bortfall 

Ålder: 22-55 

Urvalet lockades med en 

kupong på 100 dollar för att 
medverka i studien. Vinnaren 
genirerades utifrån deras e-

mailadresser. 

Studien resulterade I 3 olika 

hanteringsstrategier: 

Time out - Att ta korta pauser 
under arbetstid, avslappning/vila 

samt shopping 
Emotionellt stöd – familj, vänner, 

kollegor och partner,  

Individuell tro – Tur, ödestyrt samt 
högre makter. 

HÖG 



 

 

 

 

 

År 
Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

2005 

Tristan 

Roberts 

Perry 

Virginia 

“The certified 
registered 

nurse 
anesthetist: 
Occupational 

responsibilities

, perceived 
stressors, 

coping 

strategies, 
and work 

relationships”. 

Mångfalldigt 
syfte, dock 

copingsyftet är: 
Vad anestesi-

sjusköterskorna 
använder för 

copingstrategier 
relaterat till 

upplevd stress. 

Kvalitativ ansats med intervju och 
observation. Semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes hemma hos 
individen eller på arbetsplatsen. 
Intervjuerna var inspelade samt 

transkriberade.  

n = 20 anastesisjuksköterskor. 
Kvinnor n = 16  

Män n = 4  

Resultatet visade på manga olika 
copingstrategier bland annat 

humor, internalisering, personliga 
aktiviteter, social stöd. 

MEDEL 

2006 

Anne 

Richards, 

Doug 

Oman, 

John 

Hedberg, 

Carl 

Thoresen, 

Jeanne 

Bowden. 

Land oklart 

“A qualitative 
examination of 
a spiritually-

based 
intervention 

and self-
management 

in the 
workplace.” 

Undersöka 
påverkan av 
“eight point 

program” 
(meditation) 

hos 
vårdpersonal.  

En kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer. Studien är 
uppdelad I en interventionsgrupp som 

fick genomgå EPP samt en kontrollgrupp. 
Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Data kodades ner till 
kategorier. Alla deltagare fick 100 dollar. 

 
EPP = Eight point program, detta är till 
för att bland annat minska stressen öka 

focus, självkännedom samt öka 
motivationen. 

Studien är gjord på 
specialtistsjuksköterskor, 

sjuksköterskor samt 

undersköterskor  
n = 12 kvinnor 

Interventionsgrupp n = 7 
Kontrollgrupp n = 5 

Ålder: 20-61. 

Resultatet visar att 11 av 12 
deltagare har visat på en bra 
effect av EPP, som visar på en 

minskad stress, ökad fokus, 
självkännedom, lugna ner sig och 
har lättare att komma ihåg och 
prioritera vad som ska göras. 

MEDEL 



 

År 
Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

2012 

John Rowe 
Land oklart 

“Nurses’ 
perceptions of 

the suffering 
of the healer.” 

 

Forskaren vill 
undersöka 

sjuksköterskans 
erfarenheter av 

lidandet r/t 
omvårdnaden 

av patienterna 
samt hur 

sjuksköterskan 

hanterar 
lidandet 

Alla som var med i studien fick 15 dollar 

var. Alla blev intervjuade av forskaren 

själv, under 30-60 minuter med en 

semistruktuerad intervjumetod, där det 

ställdes tre öppna frågor. 

Alla intervjuer blev inspelade. 
Svaren blev kodade och analyserade till 

teman. 

Deltagarna var valda genom 

snowballing. Forskaren 

kontaktade nyligen utbildade 

till sjuksköterskor samt att de 

jobbat under 6 månader. 

Resterande rekomenderades av 

de som blivit intervjuade. 

n = 25 

17 Kvinnor 

8 män 

Ålder mellan 24-80 år 
 

Resultatet visade att det var några 
sjuksköterskor som använde 

alkohol, andra använde ett 
undvikande beteende, pratade om 
stressen, bad en bön, humor och 

utomhusaktiviteter samt att 

fokusera på det positiva. 

MEDEL 

2013 
 

Melissa 
Zander, 
Alison 

Hutton, 

Lindy King. 
 

Australien 

”Exploring 
resilience in 

paediatric 
oncology 

nursing staff” 

Utforska hur 
sjuksköterskorn

a utvecklar 
motståndskrafte
n/coping inom 

pediatrisk 

onkologi-
avdelning 

Kvalitativdesign. Intervjubaserad 
informationskälla med semistrukturerade 

frågor samt analysen förs in i teman. 
Intervjuerna varade inte mer än 1h i 

kontorsmiljö som urvalet valt ut själva. 
Alla intervjuer var inspelade samt 

transkriberade. Kopia skickades till de 
intervjuade för kontroll om allt stämmer 
överens med vad som sades innan den 
analyserades. Sjuksköterskorna var fri 
att avstå från studien när dem ville. 

 

Sjuksköterskor som arbetar 
inom en pediatriskavd. Med 

minst 12 månaders tidigare 
erfarenheter inom omvårdnad. 

n = 20 var inbjudna till att 
delta i studien men enbart n = 

5 kvinnor deltog.   
 

Sju viktiga aspekter togs fram 
som visade på motståndskraft. 

Dessa sju användes som stöd för 
deras arbete.  

Inom dessa sju fanns fyra som 
innehöll coping  

 Problem och utmaningar 
 Handlingar och strategier 
 Emotionellt stöd 
 Reflektion 

 

MEDEL 



 

Bilaga 2.  

Mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik  

– patientupplevelser 
 

reviderad 2014 

 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har 

bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

 

Författare: _____________________  År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

 
Total bedömning av studiekvalitet: 

 
Hög Medelhög Låg 

 

Anvisningar: 
 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  
 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  
 
 

1. Syfte Ja   Nej  Oklart  Ej tillämpl 
 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning?  
 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 
 
 
 

2. Urval Ja   Nej  Oklart  Ej tillämpl 
 

a) Är urvalet relevant?  
 

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  
 

c) Är kontexten tydligt beskriven?  
 

d) Finns relevant etiskt resonemang?  
 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):  
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3. Datainsamling Ja   Nej  Oklart  Ej tillämpl 

 
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  
 
b) Är datainsamlingen relevant?  
 
c) Råder datamättnad?  
 
d) Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till datainsamlingen?  
 
Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 
 
 
 

4. Analys Ja   Nej  Oklart  Ej tillämpl 
 
a) Är analysen tydligt beskriven?  
 
b) Är analysförfarandet relevant i 

relation till datainsamlingsmetoden?  
 
c) Råder analysmättnad?  
 
d) Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till analysen?  
 
Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 
 
 
 

5. Resultat Ja   Nej  Oklart  Ej tillämpl 
 
a) Är resultatet logiskt?  
 
b) Är resultatet begripligt?  
 
c) Är resultatet tydligt beskrivet?  
 
d) Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?  

e) Genereras hypotes/teori/modell?  
 
f) Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)?  
 
g) Är resultatet överförbart till ett 

annat sammanhang (kontext)?  
 
Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik  

– patientupplevelser 

 

1. Syfte  
Fundera över: 
 
• vad målsättningen med studien var  
 
• varför det är viktigt  
 
• relevansen  
 
• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska 

problemområdet/ svara på frågeställningen.  

 

2. Urval   
Fundera över: 
 
• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod  
 
• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut  
 
• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut  
 
• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut  
 
• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför  
 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig 

längre än informed consent och ethical approval  
 
• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant 

och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis 

tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden etcetera.  

 

3. Datainsamling  
Fundera över: 
 
• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad  
 
• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djup 

intervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc)  
 
• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod  
 
• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex 

vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  
 

var utfördes intervjun, hur många observationer etc)  
 

• om metoden modifierades under studiens gång  
 

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)  
 
• om insamlat datamaterial är tydliga  
 

(t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc)  
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga 

när mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart)  
 
• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på 

om det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder.  

 

4. Analys   
Fundera över:  
 
•   om analysprocessen är beskriven i detalj  
 
• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats 

som eventuellt låg till grund för datainsamlingen  
 
•   om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman?  
 
•   om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen  
 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen  
 
•   om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?).  
 
 
5. Resultat   
Fundera över: 
 
• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen  
 
• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten 

eller om resultaten bara är citat/dataredovisning  
 
• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se vad 

som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)  
 
• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats 

som eventuellt låg till grund för datainsamling och analys  
 
• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten  
 
• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls  
 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen  
 
• om forskaren för ett resonemang kring resultatens 

överförbarhet eller andra användningsområden för resultaten.  
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