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Abstrakt  
Arbetsrelaterad stress är vanligt inom sjukvården och drabbar ofta sjuksköterskor. En 

långvarig negativ stress kan leda till sjukdom som till exempel utmattning och detta kan 

leda till sjukskrivningar samt personligt lidande. Arbetsstress är en starkt bidragande 

faktor som gör att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Arbetsrelaterad stress kan också 

påverka patientsäkerheten negativt. Syftet med denna litteraturöversikt var att 

sammanställa metoder för stresshantering som sjuksköterskor kan använda för att 

minska arbetsrelaterad stress. Frågeställningarna var: Vilka stresshanteringsmetoder 

finns? På vilket sätt påverkar stresshanteringsmetoder sjuksköterskors stressnivå? Visar 

dessa metoder några andra positiva effekter för sjuksköterskor? Studien genomfördes 

som en systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats, aktuell forskning söktes fram 

i två databaser, 17 artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Fem stycken artiklar 

sorterades bort för att de hade för låg kvalitet eller redan fanns med i en vald 

litteraturöversikt. Därför ingick slutligen tolv stycken artiklar i analysen. Analysen 

resulterade i åtta olika stresshanteringsmetoder: mindfulness, massage, avslappning, 

aromaterapi, auriculoterapi, webbaserade stresshantering program, KBT och yoga där 

samtliga visade en minskande effekt på upplevd arbetsrelaterad stress. Resultatet visade 

även andra positiva effekter som stresshanteringmetoderna gav, ett förändrat tankesätt, 

självutvecklade copingstrategier samt ett ökat välbefinnande. Slutsatsen var att 

stresshanteringsmetoder är en viktig del i arbetet för en minskad arbetsrelaterad stress 

hos sjuksköterskor och att arbetsgivare har ett stort ansvar i att stödja sina anställda i 

detta. Vi föreslår att redan i sjuksköterskeutbildningen införa utbildning av olika 

stresshanteringsmetoder för att arbeta stressförebyggande.  

 

Nyckelord: Stress, arbetsrelaterad stress, stresshanteringsmetoder, sjuksköterska, 

omvårdnad, systematisk litteraturöversikt  
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Det är vanligt att sjuksköterskor upplever stress på arbetet (Agheli, Roshangar, Parvan, 

Sarbakhsh & Shafeh, 2017). Vanliga orsaker inom sjukvårds- och hälsosektorn som leder till 

sjukfrånvaro är arbetsrelaterad stress och den psykosociala arbetsmiljön. Stress är en av de 

största utmaningarna i arbetslivet och en stressig arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Sjuksköterskor har många anledningar till att uppleva arbetsrelaterad 

stress, eftersom det är ett krävande yrke med snabbt föränderliga situationer och förutsättningar 

att anpassa sig till. Det är personalbrist, tidspress och sjuksköterskor arbetar dagligen med 

lidande, sjukdom, liv och död (Donovan, Doody & Lyons, 2013). En studie av Filgueira Martins 

Rodrigues och Pereira Santos (2016) visade att sjuksköterskors livskvalitet försämras av mental 

och fysisk utmattning till följd av den stress som uppkom under arbetet. Arbetsstress eller 

arbetsrelaterad stress är den stress som uppkommer på en individs arbetsplats och kan bidra till 

arbetsfrånvaro, sjukdom och hög personalomsättning (Edwards et al., 2000). Den ökade 

arbetsrelaterade stressen bidrar till att sjuksköterskor väljer att lämna yrket och byta bana 

(Moustaka & Constantinidis, 2010). 

 

Stress är en naturlig reaktion som sker i kroppen när vi blir rädda. Kroppen förbereder sig för att 

fly eller fysiskt kämpa mot faran. Reaktionen gör att hjärt- och andningsfrekvens ökar och 

adrenalin utsöndras så de kroppsliga resurserna kan användas på bästa sätt. Stresspåslaget leder 

till att kroppen drar ned på andra funktioner såsom matsmältning, minne, sömn och förmågan att 

känna exempelvis glädje och empati. Detta för att kunna prioritera musklerna, som är till mer 

nytta vid en fysisk fara än våra grundläggande behov samt hjärnan och känslor. Förmågan till att 

bli stressad är på så vis kopplad till överlevnad, en så kallad “fight or flight-respons”. I dagens 

samhällen är inte de utlösande faktorerna för denna stressrespons lika allvarliga som de faror 

som våra förfäder utsattes för, men vi utsätts fortfarande för den när vi upplever saker som hotar, 

till exempel att sitta fast i trafiken och riskera att komma försent (Lerjestad, 2005, s. 16-17).  

Stress kan vara positivt till en viss gräns eftersom det ökar prestationen och det är hälsosamt att 

få uppleva utmaningar i livet. När det blir för mycket stress så tappas den positiva effekten och 

den blir istället skadlig (Moustaka & Constantinidis, 2010). 

 

Symtom som kan uppkomma vid långvarig stress är huvudvärk, matsmältningsproblem, 

sömnproblem, hjärtklappning, ökad känslighet för att få luftvägsinfektioner och fatigue - en 
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onormal trötthet som inte går att vila sig ifrån (Donovan et al., 2013). Om stressen pågår under 

en längre tid utan tillräcklig återhämtning kan den övergå till långvarig stress, som är en negativ 

typ av stress och som kan leda till stressrelaterade följdsjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, migrän, högt blodtryck, muskel- och ledvärk samt mag- och tarmproblematik 

(Moustaka & Constantinidis, 2010; Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 

Långvarig stress har även visat sig leda till mer ohälsosamma vanor såsom rökning, missbruk av 

alkohol och droger, dåliga matvanor och detta leder i sin tur till sämre välbefinnande (Moustaka 

& Constantinidis, 2010). Om hänsyn inte tas till dessa symtom och varningssignaler kan det 

dessutom leda till utmattningssyndrom som medför stort lidande för personen som drabbas, 

arbetsfrånvaron ökar och det kan leda till sjukskrivning med svårigheter att komma tillbaka till 

sin arbetsplats (Donovan et al., 2013; Moustaka & Constantinidis, 2010). Studierna (Anderson, 

Estela, Carlos, & Bianca Sakamoto, 2014; Hasan, Elsayed & Tumah, 2018; Donovan et al., 

2013; Moustaka & Constantinidis, 2010) visar att sjuksköterskor som har arbetsrelaterad stress 

löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor som diagnostiserats med 

depression har en större produktivitetsförlust än de som inte drabbats, vilket visar på att 

sjuksköterskornas välbefinnande är en viktig faktor för att de ska kunna erbjuda vård av hög 

kvalitet (Anderson et al., 2014). 

 

Enligt Moustaka och Constantinidis (2010) och Donovan et al., (2013) har långvarig stress visat 

sig ha en negativ påverkan på individer när det kommer till att utföra arbetsuppgifter då de sett 

att sjuksköterskors arbetsförmåga försämras. Moustaka och Constantinidis (2010) har även visat 

på en sämre förmåga att fatta beslut, minskad motivation och sämre koncentration, samt att höga 

stressnivåer resulterar i att omvårdnaden för patienten påverkas negativt. Donovan et al., (2013) 

såg att sjuksköterskornas förmåga att hantera situationer blir sämre. Da Silva Batalha, Melleiro 

och Das Neves Borges (2019) skriver att höga nivåer av arbetsstress och utbrändhet kan innebära 

att sjuksköterskor gör saker som kan få konsekvenser för patienterna och omvårdnaden vilket 

minskar patientsäkerheten, som till exempel medicineringsfel. Eller att de mer sällan rapporterar 

om tillbud som kunde ha skett och därför inte arbetar förebyggande för att stärka 

patientsäkerheten. Arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos sjuksköterskor kan innebära att de 

med lägre sannolikhet kommer upprätthålla en god handhygien och andra 
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infektionsbekämpningsåtgärder. Det ökar också risken att patienterna skall få vårdrelaterade 

infektioner och råka ut för fall.  

 

Oh, Uhm, & Yoon (2016) såg att arbetsstress var en av faktorerna till att sjuksköterskor upplevde 

att patientsäkerheten blev påverkad och att det var en bidragande orsak till att de ville lämna 

yrket. Sasso, Bagnasco, Catania, Zanini, Aleo & Watson (2019) såg att arbetsmiljö och 

underbemanning är andra faktorer som gör att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Det är därför 

högst relevant att arbeta förebyggande för sjuksköterskors välbefinnande genom att använda sig 

av stresshanterings-metoder och på så sätt minska deras arbetsrelaterade stress.  

 

Thomas, Bantz och McIntosh (2019) har sett att på grund av hög förekomst av stress hos 

sjuksköterskor är det viktigt att de får lära sig känna igen tecken på långvarig stress, vilka olika 

stressfaktorer som kan leda till stress och lära sig att tillämpa strategier för att förhindra eller 

minska sin stress och motverka utmattning. Studierna Hasan et al., (2018) och Rezaei, Karami 

Matin, Hajizadeh, Soroush, och Nouri (2018) skriver att interventionerna och strategierna 

behöver utvecklas för att kunna förebygga och minska utmattning hos sjuksköterskor. Det är 

viktigt att sjuksköterskor själva är engagerade i att utforma och utveckla interventionerna för att 

kunna hantera den höga förekomsten av utmattning. Enligt Hasan et al., (2018) kan detta kan 

göras genom att sjuksköterskor lär sig hantera stress på arbetet, utvecklar copingstrategier och 

färdigheter i problemlösning.  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att sjuksköterskor har en medvetenhet kring stressfaktorer och 

stresshanteringsstrategier för att minska sin arbetsrelaterade stress eftersom det leder till lidande 

för sjuksköterskor och ger en försämrad patientomvårdnad och patientsäkerhet.  

 

Därför är syftet med denna litteraturöversikt att sammanställa metoder för stresshantering som 

sjuksköterskor kan använda för att minska arbetsrelaterad stress. Syftet besvarades med hjälp av 

tre frågeställningar: 

Vilka stresshanteringsmetoder finns? På vilket sätt påverkar stresshanteringsmetoder 

sjuksköterskors stressnivå? Visar dessa metoder några andra positiva effekter för sjuksköterskor?  
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Metod  

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats, för att se 

över den samlade kunskapen som finns kring frågeställningarna och syftet. Whittemore och 

Knafl (2005) skriver att det första steget vid en litteraturöversikt är att identifiera ett problem. 

Nästa steg är att formulera en forskningsfråga som kan ge svar på det problem som identifierats 

och sedan hitta relevanta studier som svarar på frågan (Rosén, 2012, s. 434-435). Whittemore 

och Knafl (2005) beskriver att det är viktigt med en välformulerad genomtänkt strategi innan 

litteratursökningen genomförs för att underlätta och få fram så relevant data som möjligt, vilket i 

sin tur kommer att underlätta analysfasen. Att använda databaser är effektivt och tar lite tid. Om 

inte sökorden används konsekvent kan det leda till att relevanta artiklar utesluts som kunde varit 

viktiga för arbetet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) ska sökningen tydligt presenteras och 

detta kan ske genom tabeller. Därför presenteras litteratursökningen i denna studie genom 

tabeller.  

 

Litteratursökning  

En pilotsökning visade att det fanns relevanta artiklar inom ämnet och det fanns sökord som 

visade ge relevanta träffar. De sökord som framkom var “nurse*”, “stress”, “stress 

management”, “avoid stress”, “reducing stress”, “occupational stress”, “activity”, “intervention” 

och “prevention and control”. Dessa sökord användes sedan i litteratursökningen i olika 

kombinationer (Tabell 1 & 2). Trunkering (*) användes vilket betyder att flera ändelser på ordet 

kan komma med i sökningen. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PsycINFO. 

Inklusionskriterier för sökningen var vuxna individer (All adult, Adulthood 18 years & older). 

Varför det enbart inkluderades vuxna var att pilotsökningen resulterade i att det kom upp artiklar 

som handlade om till exempel barns upplevelse av stress relaterat till sjukdom och hur 

sjuksköterskor skulle bemöta detta, vilket var artiklar som inte svarade mot syftet. En 

tidsbegränsning gjordes på årtalen 2000-2019. Ytterligare begränsningar med endast artiklar som 

är Peer reviewed och full textade på engelska. Booleska operatorerna OR och AND användes. 

OR för att kunna få något av sökorden, men inte nödvändigtvis båda på en och samma gång, 

AND används för att få med båda sökorden i sökning. Det är vanligt att använda booleska 

operatorer för att avgränsa och göra sökningen mer specifik, AND används när 2 eller 3 ord skall 
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finnas med i sökträffen och OR används när endast ett av sökorden måste finnas med i träffen 

(Karlsson, 2012, s.106-107). 

 

Tabell 1. Litteratursökning i PsycINFO 

PsycINFO 2019-09-16  

Begränsningar: 2000-2019, adulthood (18 yrs & older), linked full text. 

Söknr Sökord *) 

Antal 

träffar 

Antal granskade 

artiklar 

Antal valda 

artiklar  

S1 Nurse* FS 32346   

S2 Stress FS 85533   

S3 Stress management FS 2799   

S4 Avoid stress FS 52   

S5 Reducing stress FS 1803   

S6 S1 AND S2 AND S3  206   

S7 S4 OR S5  1853   

S8 S6 AND S7  66 5 4 

*FS fritextsökning 

 

Tabell 2. Litteratursökning i CINAHL 

CINAHL 2019-09-23 

Begränsningar: 2000-2019, peer reviewed. Full text, all adults. 

Söknr Sökord *) 

Antal 

träffar 

Antal granskade 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

S1 Nurse*  43489   

S2 Occupational stress  FS 3143   

S3 Activity FS 101647   

S4 Intervention FS 126018   

S5 Prevention and Control FS 103589   

S6 S1 AND S2  1258   

S7 S3 OR S4   209068   

S8 S5 AND S6 AND S7  68 12 8 

*FS fritextsökning  
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Urval  

För att hitta relevanta artiklar som svarar mot syftet så läses först titel och abstrakt, för att sedan 

läsa artiklarna i fulltext (Rosén 2012, s.437). Urvalet skedde genom att 134 titlar lästes. De 

artiklar där titel svarade mot litteratursökningens syfte valdes ut, och därefter lästes abstraktet. 

De artiklar med relevant abstrakt lästes sedan i fulltext. Efter urvalet så kvalitetsgranskades 

artiklarna och det resulterade slutligen i 12 artiklar, se Figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Urval. 

 

Kvalitetsgranskning  

Artiklarna kvalitetsgranskades med stöd av bilagor av granskningsmallar i Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s.171-174) för de kvantitativa artiklarna användes bilaga G och till 

litteraturöversikten bilaga F. Utifrån frågorna i formuläret fick artiklarna 1 poäng för varje fråga 

där svaret blev ja och 0 poäng för ett nej eller vet ej. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärderings handbok (SBU 2017, s.46) beskriver att innan granskningen börjar måste 

granskarna tänka igenom om det finns vissa frågor som inte är relevanta för kvaliteten på 

studien, eftersom det inte är ovanligt att många studier inte alltid uppfyller de kvalitetskriterier 
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som granskningsmallarna har. Granskarna måste därför fundera ut vilka saker som är speciellt 

viktiga för kvaliteten och avgöra vilken vikt de brister som framkommer har för tillförlitligheten. 

Under kvalitetsgranskningen av artiklarna till denna litteraturöversikt fanns frågor som ej var 

relevanta till studierna, därför uteslöts de. Exempelvis togs frågor bort som handlade om 

blindning av studiedeltagare, då det ej var tillämpbart och därför ej relevant till flera av 

artiklarna. Willman, et al. (2011, s. 108.) beskriver att man utifrån bedömningen ger en total 

poängsumma som sedan räknas ut i procent. Denna uträkning av procent gjordes så att artiklarna 

kunde placeras in i en tregradig skala. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96) är 

gradering låg (60-69 %), medel (70-79%), och hög (80-100 %). Totalt granskades 17 artiklar 

varav 3 artiklar uteslöts på grund av låg kvalitet och 2 artiklar visade sig vara med i den 

systematiska översikten så även de uteslöts. Kvalitet på artiklar presenteras i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare 

(År) & Land 

Typ av studie  Deltagare  Metod: 

Datainsamling 

Dataanalys 

Huvudfynd  Kvalitet  

Fang & Li 

(2015). Kina 

Kvantitativ RCT 120 Frågeformulär 

 

Statistisk analys 

SPSS 

Yoga gjorde att 

sjuksköterskor 

rapporterade mindre om 

hög arbetsstress efter 

interventionen samt 

kunde de se att deras 

sömnkvalitet 

förbättrades. 

Hög 

Hersch, Cook, 

Deitz, Kaplan, 

Hughes, 

Friesen & 

Vezina 

(2016). USA 

Kvantitativ RCT 90 Frågeformulär 

 

Statistisk analys 

Mplus-analys & 

ANCOVA i SPSS  

Webbaserade 

programmet BREATHE 

sågs vara ett effektivt 

sätt att minska den 

arbetsrelaterade stressen. 

Hög 

Kurebayashi, 

Gnatta, 

Borges & 

Silva (2012). 

Brasilien 

Kvantitativ RCT 75 Frågeformulär 

 

Statistisk analys 

ANOVA 

Auriculoterapi behand-

ling gav positiva resultat 

för att kunna minska 

stress hos personalen i 

omvårdnadsteamet. 

Hög 
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Tabell 3 forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare 

(År) & Land 

Typ av studie  Deltagare  Metod: 

Datainsamling 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Li et al. (2019). 

Kina 

Systematisk 

litteraturöversikt 

10st  Vetenskapliga 

artiklar från 5 

databaser 

 

Kvantitativ 

systematisk 

granskning med 

hjälp av 

Cochrane-

metoder  

Aromaterapi och massage 

kan minska stressnivån 

hos sjuksköterskan men 

bevisningen är ganska låg 

och det behövs mera 

forskning. 

Hög 

Mackenzie, 

Poulin & 

Seidman-

Carlson 

(2006). Canada 

Kvantitativ 

Pilotstudie 

30 Enkäter  

 

Statistisk analys 

ANOVA  

Mindfulness utbildnings- 

program (MBSR) på 4 

veckor har en potential att 

hjälpa sjuksköterskor att 

minska stress och 

stressrelaterade symtom. 

Medel 

Mahdizadeh, 

Jaberi & 

Bonabi (2019). 

Iran 

Kvantitativ  

RCT 

58 (vara av 

11 sjuksköt-

erskor, 46 

medicinska 

akuttekniker 

& 1 anestesi- 

tekniker) 

Enkäter  

 

Statistisk analys 

Chi-2 test, t-test 

& ANCOVA 

Massageterapi är ett 

effektivt sätt att minska 

stress och 

arbetsbelastning hos 

akutvårdspersonalen på 

akutmottagning.  

Medel 

Mahon, Mee, 

Brett & 

Dowling 

(2017). Irland 

Kvantitativ 

Pilotstudie 

64 Frågeformulär  

 

T-test, chi-

square test och 

variansanalys  

Mindfullnes- och 

självkänsloutbildning kan 

hjälpa att minska stress 

hos sjuksköterskor 

Medel 
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Tabell 3 forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare 

(År) & Land 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod: 

Datainsamling 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Markwell, 

Polivka, 

Morris, Ryan 

& Taylor 

(2016). USA 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

158 Mätning av vitala 

tecken före och efter 

interventionen och 

en självrapporterad 

stress skala 

 

ProQOL V5-objekt 

infördes i en SPSS-

PC-databas. 

Beskrivande 

statistik  

Efter “snack and relax” 

(en kort avkoppling med 

hälsosamt snacks) kunde 

de inte se någon skillnad 

på lång sikt men att den 

kunde ge en avkoppling 

för stunden när 

sjuksköterskorna 

upplevde stress. 

Medel 

Martin-

Asuero & 

Garcia-

Banda. 

(2010). 

Spanien 

Kvantitativ semi-

experimentell 

studie  

29  Frågeformulär  

 

Korrelationsanalys 

Efter 8 veckors program 

med mindfulness 

(MBSR) har de setts att 

den psykiska ohälsan 

minskade, 

stressupplevelser 

minskade samt att de 

grubblade mindre.  

Medel  

Orly, Rivka, 

Rivka, & 

Dorit (2012) 

Israel. 

Kvantitativ CCT 

 

36 Självadministrerat 

strukturerat 

frågeformulär. 

 

Statistisk analys 

Univariat analys av 

kovarians 

(ANCOVA)  

Kognitivbeetende 

intervention kunde hjälpa 

sjuksköterkor att känna 

en minskad stress och 

minskad trötthet och 

ökad känsla av 

sammanhang.  

Hög 

Santos de 

Araújo, da 

Silva 

Domingos & 

Braga. 

(2018). 

Brasilien. 

Kvantitativ 

med kvasi-

experimentell 

konstruktion  

15 Frågeformulär, Lipp 

Stress Symptom 

Inventory. 

 

Beskrivande 

statistik 

Auriculoterapi minskade 

stressen hos 

sjuksköterskor med en 

viss begränsning. 

Medel 
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Tabell 3 forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare 

(År) & Land 

Typ av studie  Deltagare  Metod: 

Datainsamling 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Yung, Fung, 

Chan & Lau 

(2004). Kina 

Kvantitativ  

CCT 

65 Enkäter före och efter 

intervention 

 

Statistisk analys 

ANOVA 

Stretch och 

avslappningsmetod 

och kognitiv 

avslappningsmetod 

har visat sig ha en 

positiv effekt på 

ångest och 

förbättring av mental 

hälsa. 

Medel 

 

 

Analys 

Artiklar analyseras enligt Whittemore och Knafl (2005) metodbeskrivning. Alla artiklar som 

svarade mot syftet lästes i sin helhet. Därefter plockades det ut primärkällor från artiklarna i form 

av textenheter som sedan översattes från engelska till svenska. Primärkällorna placerades sedan 

in under våra frågeställningar. Whittemore och Knafl (2005) beskriver i sin metodbeskrivning att 

man börjar med att hitta primära källor ur data från artiklarna som svarar mot ens 

syfte/frågeställningar. Dessa primära källor skall grovt kategoriseras in i undergrupper för att 

underlätta analysen och denna uppdelning baseras på huvudfynden i varje källa. Efter att 

primärkällorna hade tagits ut så kondenserade vi textenheterna, till en kortare sammanställning 

utan att förlora kärnan i texten. Därefter identifierades likheter och mönster i de kondenserade 

texterna för att sedan placera in dem i olika underkategorier. Whittemore och Knafl (2005) 

fortsätter beskriva att man tar data man funnit relevant från varje artikel, för att sedan 

komprimera och placera i kategorier. Med kategorier menar Whittemore och Knafl (2005) att 

man placerar data som handlar om ungefär samma sak, som har mönster eller/och likheter, för att 

sedan analysera dessa tillsammans.  

 

Den data som delats upp i underkategorier beskrevs sedan i sin helhet för att sedan jämföras med 

litteratursökningens artiklar. Detta för att se att samstämmighet fanns mellan resultatet och 

originalartiklar. Resultatet kontrollerades mot syftet för att se att det var ett svar på 
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litteraturöversiktens frågeställningar och syfte. Enligt Whittemore och Knafl (2005) ska data 

tolkas utifrån vad man funnit i varje enskilt tema/kategori, för att sedan kunna dra slutsatser och 

tolka allt i sin helhet. Whittemore och Knafl (2005) skriver också att sedan skall resultatet 

jämföras med syftet för att kunna säkerställa att det fortfarande svarar mot varandra. Resultatet 

jämfördes även mot originalartiklarna för att se om det var en representativ bedömning av 

artiklarna. Whittemore och Knafl (2005) skriver att en verifikation mellan originalartiklarna och 

ens resultat är en viktig del i analysprocessen för att kunna dra slutsatser och att litteraturstudiens 

noggrannhet kan bekräftas.  

 

 

Resultat  

Resultatet innefattar 12 vetenskapliga artiklar, elva kvantitativa och en systematisk 

litteraturöversikt. Efter analys framkom det åtta olika stresshanteringsmetoder, deras effekt på 

stress samt andra positiva effekter av dessa metoder. 

 

Vilka stresshanteringsmetoder finns? 

Det framkom flera olika stresshanteringsmetoder som studerats.  

− Mindfulness har Mackenzie, Poulin och Seidman-Carlson (2006); Martin-Asuero och 

Garcia-Banda (2010) och Mahon, Mee, Brett och Dowling (2017) studerat.  

− Kognitiv beteende terapi har Orly, Rivka, Rivka och Dorit (2012) studerat.  

− Avslappning har Markwell, Polivka, Morris, Ryan och Taylor (2016) och Yung, Fung, 

Chan och Lau (2004) studerat.  

− Yoga har Fang och Li (2015) studerat. 

−  Massage har Mahdizadeh, Jaberi och Bonabi (2019) studerat. 

− Aromaterapi har Li et al. (2019) studerat. 

− Auriculoterapi har Kurebayashi, Gnatta, Borges och Silva (2012) och Santos de Araújo, 

da Silva Domingos och Braga (2018) studerat.  

− Webbaserat stresshanteringsprogram har Hersch, Cook, Deitz, Kaplan, Hughes, Friesen 

och Vezina (2016) studerat.  
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På vilket sätt påverkar stresshanteringsmetoder sjuksköterskors stressnivå? 

Mindfulness  

Studier om mindfulness (Mackenzie et al., 2006; Martin-Asuero & Garcia-Banda., 2010; Mahon 

et al., 2017) visar att utbildning med mindfulnessmeditation, övningar för att bli medveten om 

sina egna känslor och utveckling av självmedkänslan kan minska upplevd stress hos 

sjuksköterskor. Martin-Asuero och Garcia-Bandas (2010) studie visade på minskning av den 

upplevda stressen även om den inte var signifikant. Ett kortare mindfulnessbaserat program kan 

även fungera som verktyg för att minska symtom kopplade till utmattning, som bland annat är 

stress (Mackenzie et al., 2006). 

 

Kognitiv beteende terapi  

Orly et al., (2012) har i sin studie sett att kognitiv beteende terapi (KBT) i form av gruppmöten 

på fyra timmar, en gång per vecka, visade en signifikant minskning på studiegruppens upplevda 

stress efter interventionen.  

 

Avslappning  

Markwell et al., (2016) såg att det fanns ett starkt samband mellan höga nivåer av stress kopplat 

till höga nivåer av utmattning. Studien visade att en kort avslappningsstund på 10–15 minuter 

med hälsosamma snacks hade potential till att tillfälligt lindra den omedelbara känslan av stress 

som uppkommer vid patientvård samt gav ett tillfälle till avkoppling. Yung et al., (2004) såg att 

två olika avslappningsmetoder kunde minska stress. Dessa var stretch-release, som innefattar 

muskelavslappning baserat på sträckning av muskelgrupper för att sedan slappna av och kognitiv 

avslappningsträning som innebär att med hjälp av mentala bilder framkalla avslappning. Båda 

metoderna visade på en minskad ångest och förbättrad mental hälsa efter interventionen.  

 

Yoga 

Fang & Li (2015) såg i sin studie att sjuksköterskor som utförde yogaklasser med yogainstruktör 

2 gånger per vecka, som upprätthålls i 6 månader visades sig ge en signifikant skillnad på deras 

arbetsrelaterade stress.  
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Massage 

Mahdizadeh et al., (2019); Li et al., (2019) har studerat massage och studierna visar att 

sjuksköterskor som får massage från tio upp till 70 minuter, en till två gånger i veckan under fyra 

veckor gav en signifikant skillnad på stressnivån bland sjuksköterskor. Man har även provat mäta 

skillnad på kortisolnivåerna i urinen hos sjuksköterskor som fått massage en gång i veckan i fem 

veckors tid, men det visade ingen signifikant skillnad. Försökspersonerna hade normala 

kortisolnivåer i urinen från studiestart, vilket måste tas i beaktning. En studie (Li et al., 2019) 

visade att 90 minuters massage med samtidig aromaterapi en gång per vecka i sex veckors tid 

gav en minskning på stressnivån hos sjuksköterskor som var signifikant.  

 

Aromaterapi  

I den systematiska översikten har Li et al., (2019) studerat artiklar om aromaterapi vilket visar att 

genom användning av eteriska oljor och dess doft minskar stress. De visade även att aromaterapi 

gav en signifikant skillnad på stressnivån hos sjuksköterskor. Detta genom att sjuksköterskor bar 

en flaska med lavendeldoft runt halsen i längre än två dagar, använde en munskölj eller 

inandning av doften med eteriska oljor innan varje arbetspass. 57,1% av sjuksköterskor som 

gned in eteriska oljor med doft på handleden visade sig även uppleva en minskad stress jämfört 

med gruppen som gned in mandelolja. Aromaterapi sågs även kunna bidra till att uppleva ett 

minskat arbetstryck.  

 

Aurikuloterapi 

I studier (Santos de Araújo et al. 2018; Kurebayashi et al., 2012) användes aurikuloterapi, en 

sorts akupunktur inom traditionell kinesisk medicin, genom att stimulera vissa punkter på örat 

med semi-permanenta nålar eller tryckpunkter med hjälp av frön för att framkalla olika 

förväntade effekter. I en studie (Kurebayashi et al., 2012) sågs en statistisk signifikant skillnad i 

stressnivåerna hos sjuksköterskorna som fick genomgå behandling. I en annan studie (Santos de 

Araújo et al., 2018) fann man en minskning av stress hos sjuksköterskor men minskningen var 

inte signifikant.  
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Webbaserade stresshanteringsprogram 

Hersch et al., (2016) har studerat ett webbaserat program (BREATH) som innefattade olika 

moment som studiegrupper fick utföra på dator. Först en introduktion om stress och hur det 

påverkar det dagliga livet och kroppen. Sjuksköterskorna fick sedan öva på att utvärdera sin 

stress, identifiera stressorer och lära sig känna igen olika symtom på stress. Dom fick lära sig 

hantera stress genom att hitta strategier och verktyg för stresshantering och hur de kan undvika 

negativa coping-tekniker som till exempel att ta till alkohol och droger för att hantera sin stress. 

Programmet innehöll också avsnitt med information om mental ohälsa som ångest och 

depression och när man bör söka professionell hjälp. Efter att en studiegrupp hade utfört detta 

program minst en gång under en tre månaders period såg man att den poäng som mätte den totala 

stressen hade minskat signifikant. Den minskade stressen var främst kopplad till frågor angående 

dödsfall och döden, konflikt med kollegor, arbetsbelastning, en otillräcklig tid till förberedelse 

och osäkerhet angående behandlingar.  

 

Visar dessa metoder några andra positiva effekter för sjuksköterskor?  

Förändrade copingstrategier  

Markwell et al., (2016) skriver att sjuksköterskor har beskrivit att de använde sig av egna 

copingstrategier för att lättare hantera personliga saker som tyngde dem. Detta kunde vara 

vilopauser eller att hålla sig sysselsatt för att inte tänka så mycket. Strategier för att hantera 

arbetsrelaterade situationer som tyngde dem var bland annat att arbeta i trädgården, musik och tv 

och att använda sig humor. För att hantera patientrelaterade situationer beskrev sjuksköterskor att 

man ibland använde sig av resurser som finns på sjukhuset till exempel socialarbetare och 

sjukhuskyrkan. En strategi som var gemensam för alla dessa situationer var valet att söka stöd 

hos andra människor för att kunna prata om sina bekymmer eller funderingar. Sjuksköterskor 

valde också att använda sig av olika egenvårdsaktiviteter som motion och böner. 

Sammanfattningsvis är studien ett exempel på hur man på ett holistiskt sätt kan stödja varandra 

och sig själv. Orly et al., (2012) skriver även att sjuksköterskor som fick en ökad känsla av 

sammanhang efter KBT- interventionen kände att de lättare kunde hantera arbetsrelaterad stress. 

Detta eftersom det kändes lättare att välja konstruktiva strategier för att hantera stressiga 

situationer, istället för destruktiva strategier. Samtidigt fann studien Kurebayashi et al., (2012) att 

efter behandling med auriculoterapi minskade användningen av negativa copingstrategier, som 
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till exempel konfrontativ problemhantering och distansering av problem. Det tyder på att ett 

bättre val av självutvecklade copingstrategier kan stödjas med hjälp av denna metod. De anser 

även att mer forskning behövs för att kunna stödja påståendet. 

 

Efter att sjuksköterskor hade utfört stretch- och kognitiv avslappning grubblade de inte lika 

mycket på saker. Eftersom sjuksköterskorna tog tag i tankarna på en gång, istället för att undvika 

hantering av sådana tankar som de vanligtvis gjorde innan, minskade upplevelsen av stress 

(Martin-Asuero & Garcia-Banda, 2010). Orly et al. (2012) såg att efter KBT-utbildning lärde sig 

sjuksköterskor att se annorlunda på olika situationer, fick perspektiv och kunde lättare hantera 

stressiga situationer. När de blev informerade om hur de troligen kommer att reagera på stress, 

ledde det till ett bredare perspektiv när de skulle bemöta sin egen stress. Detta leder till att man 

genom KBT ökar chansen att kunna hantera sina känslor och känna att man själv har kontrollen 

att styra över sin upplevda stress. Martin-Asuero och Garcia-Banda (2010) såg att med hjälp av 

mindfulness övas förmågan upp att uppfatta och hantera känslor som uppkommer kring det som 

händer dagligen. Detta gav vårdpersonalen en ökad känsla av personligt ansvar och känsla av att 

ha kontroll över situationen, vilket ökade förmågan att hantera sina dagliga känslor/affekter. 

Viktiga livsstilsförändringar ledde till en förbättring av att hantera daglig stress och psykisk 

ohälsa. Mahon et al. (2017) såg att de som utförde mindfulness blev mer medvetna om sina egna 

känslor vilket tros leda till att de lättare kan ta itu med sitt behov av egenvård för att på så sätt 

arbeta för att minska stressen. Studien belyser även vikten av att ta hand om sig själv genom 

“proactiv selfcare”, exempelvis genom mindfulness och att utveckla egenvårdskompetenser för 

att kunna möta de utmaningar som yrket ger. Till exempel hantera de krav som ställs på dem och 

samtidigt kunna vara närvarande i stunden med patienten och bemöta patientens behov vid 

patient- och sjuksköterskeinteraktion.  

 

Välbefinnande 

Yung et al., (2004) såg en minskning av ångest och en förbättrad mental hälsa genom kognitiv 

avslappning. Mahon et al., (2017) såg att mindfulnessmeditation och utbildning i självmedkänsla 

gav en signifikant förbättring när det gäller självmedkänsla vid ett av tre sjukhus som var med i 

studien. På de två andra sjukhusen sågs även en förbättring, men den var inte signifikant. Men de 

menar på att interventionen har en potential till att förbättra sjuksköterskors medvetenheten om 
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sina egna känslor. Även KBT kan ge bättre välbefinnande eftersom Orly et al., (2012) såg att 

KBT ger en ökad känsla av sammanhang och minskad trötthet jämfört med de som inte fått 

KBT. Fang och Li (2015) fann att yoga också kan ge ett ökat välbefinnande genom en signifikant 

förbättring av sömnkvaliteten efter sex månaders utförande av yoga.  

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa metoder för stresshantering som 

sjuksköterskor kan använda för att minska arbetsrelaterad stress. Syftet besvarades med hjälp av 

tre frågeställningar: Vilka stresshanteringsmetoder finns? På vilket sätt påverkar 

stresshanteringsmetoder sjuksköterskors stressnivå? Visar dessa metoder några andra positiva 

effekter för sjuksköterskor? Genom resultatet framkom det åtta olika stresshanteringsmetoder 

och dessa ledde till varierande nivåer av att kunna minska stress hos sjuksköterskor. Det 

framkom även andra positiva effekter av dessa metoder som resulterade i två underkategorier: 

förändrade copingstrategier och välbefinnande. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att behandling med KBT och mindfulness kan minska den 

upplevda stressen hos sjuksköterskor. Grensman, Acharya, Wändell, Nilsson, Falkenberg, 

Sundin och Werner (2018) har sett att KBT och mindfulness är metoder som kan användas för att 

förbättra känslomässigt- och fysiskt välbefinnande, kognitiv funktion och sömn hos personer 

som har var sjukskrivna för utmattning. De menar att dessa metoder går att använda sig av för 

behandling av personer som är utmattade, men även som en förebyggande åtgärd genom att 

förbättra välbefinnandet.  

 

Utifrån litteraturstudiens resultat framkom att mindfulness var betydelsefullt för en minskad 

stress. Van der Riet, Levett-Jones och Aquino-Russell (2018); Ghawadra, Abdullah, Choo och 

Phang (2019) har i sina litteraturstudier sett att mindfulness har visats sig inte enbart leda till att 

minska stress, utan även sett en minskning av depression, ångest, samt utmattning hos 

sjuksköterskor. Vidare skriver De Cieri, Shea, Cooper och Oldenburg (2019) att de anser att man 

borde uppmuntra sjuksköterskor och annan vårdpersonal att utföra mindfulness, då det har 

kunnat förbättra deras välbefinnande samt att de blir mer effektiva på att utföra de uppgifter som 
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deras arbete kräver. Geary och Rosenthal (2011) har funnit att ett mindfulnessbaserat 

stresshanteringsprogram på åtta veckor har effekt på upplevd arbetsstress ända upp till ett år. 

Beach et al., (2013) såg att vårdpersonal som utövar mindfulness associeras med en mer positiv 

kommunikation och det leder till en bättre vårdkvalitet för patienterna. De såg att vårdpersonal 

som ofta utförde mindfulness gav sina patienter mer tid och en mer personcentrerad vård jämfört 

med kollegor som inte använde sig av mindfulness. Kelly och Tyson (2016) föreslår att redan 

under utbildningen till sjuksköterskor bör studenterna bli introducerade till mindfulness för att 

kunna utveckla motståndsförmåga mot arbetsrelaterad stress, vilket kan förhindra att de i 

framtiden väljer att lämna yrket i förtid. Eftersom mindfulness är lätt att utföra i praktiken och att 

effekten bevisat håller i sig i ett år, drar vi slutsatsen att mindfulness är en kostnadseffektiv 

metod som kan förebygga psykisk ohälsa som stress och utmattning hos sjuksköterskor. 

Samtidigt kan det bidra till att sjuksköterskor kan ge en bättre vårdkvalitet och minskar risken att 

de vill lämna yrket på grund av stress. Vi tror att det skulle vara av stor betydelse att redan under 

utbildningen till sjuksköterska eller tidigt i karriären få en utbildning inom mindfulness och 

därav en förutsättning till att lättare bemästra och hantera stress.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att utbildning inom mindfulness och självmedkänsla bidrog till 

minskad stress och ett ökat välbefinnande. Självmedkänsla beskrivs av Neff (2003); Gilbert 

(2010, s.4) genom tre delar, självvänlighet, gemensam mänsklighet och medvetenhet. 

Självvänlighet betyder att man är vänlig och förstående mot sig själv och sin situation, istället för 

att bemöta den med självkritik och hårda ord. Gemensam mänsklighet innebär att man blir 

medvetenhet om att man är människa med fel och brister och detta är en del av den mänskliga 

upplevelsen och att man inte är ensam om den. Medvetenhet innebär att man kan hålla sina 

tankar balanserade genom medveten närvaro och kunna hantera negativa tankar när man har det 

svårt. Inte förändra situationen utan sina egna tankar. Att kunna visa sig själv självmedkänsla och 

känna vänlighet mot sig själv bidrar till att “må bra” hormonerna oxytocin och endorfiner 

stimuleras och samtidigt minskar de stresshormoner som påverkar oss negativt. ”Må bra” 

hormonerna stimuleras både när man känner medkänsla för sig själv men också när man får 

medkänsla från andra (Gilbert, 2010, s.4). Vi kan därför dra slutsatsen att självmedkänsla är en 

viktig komponent när det kommer till stresshantering och välbefinnande. Självmedkänsla 

stimuleras i kontakt med andra människor som visar medkänsla mot oss. På liknande sätt när 
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dom är kritiska mot oss så stimuleras våra självkritiska tankar (Gilbert, 2010, s. 5). Vi tror därför 

att det är viktigt att sjuksköterskor också visar medkänsla till sina patienter och arbetskamrater 

för att främja deras utveckling av självmedkänsla.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att avslappning kan mer eller mindre bidra till att minska den 

arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor, medans yoga visade ge en signifikant skillnad. 

Yoga, andningsövningar och meditation kan ha en effekt på stressnivåerna samtidigt som det 

setts öka det personliga välbefinnandet (Prasad, Varrey & Sisti, 2016) Vidare har Grensman et 

al., (2018) sett att yoga även kan ge förbättringar på känslomässigt välmående, kognitiv funktion 

samt förbättra sömnen. DeMarco-Sinatra (2000) skriver i sin diskussionsartikel att studier har 

sett att avslappningsträning är en effektiv metod som sjuksköterskor kan använda sig av för att 

minska stress. Genom att använda sig av avslappning kan sjuksköterskor bli mer själveffektiva 

till exempel inför nya arbetsuppgifter som ofta kan medföra stress och ångest, och på så sätt 

främja vården. En slutsats vi kan dra är att avslappningsträning och yoga är verktyg som 

sjuksköterskor kan använda sig av för att hantera stress och ge en ökad arbetsförmåga. 

Metoderna ger förändringar som man kan tänka sig gör livet bättre att leva, som till exempel 

bättre sömn och välmående. 

 

Vår litteraturstudie visade att massage gav en minskad stress hos sjuksköterskor. Engen et al., 

(2012) har sett att sjuksköterskorna upplevde mindre stressrelaterad smärta och spänning i 

kroppen samt att de ansåg att deras sömn förbättrades. En slutsats vi kan dra är att massage kan 

hjälpa sjuksköterskor att uppleva mindre stress och samtidigt ge ett ökat välbefinnande genom de 

andra positiva effekter interventionen ger. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att aromaterapi och auriculoterapi som är två olika 

alternativmedicinska behandlingar som kan bidra till att minska den arbetsrelaterade stressen hos 

sjuksköterskor. Eren och Oztunc (2017) såg i sin studie utöver en minskning på stressnivåerna 

även en minskning på ångestnivåer genom användning av aromaterapi, men minskningen var 

inte signifikant. Reilly, Buchanan, Vafides, Breakey och Dykes (2014) har i sin studie sett att 

vårdpersonal som hade fått auriculoterapi med nålar fick en minskad ångest, utmattning samt en 

betydande ökning gällande tålamod och mod. En slutsats vi kan dra är att det skulle behövas mer 
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forskning om effekten av aromaterapi för att bevisa att aromaterapi faktiskt skulle hjälpa 

sjuksköterskor. Vi tror också att denna metod kan var svår att tillämpa i praktiken eftersom 

starka dofter inte rekommenderas inom hälso- och sjukvården. En slutsats vi drar om 

Auriculoterapi är att det finns visst stöd för att den skulle fungera mot stress men vi tror att detta 

är svårt för den enskilda sjuksköterskan att utföra då det krävs en särskild kunskap om 

behandlingen. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att det webbaserad stresshantering programmet BREATH kan 

användas för att minska stress hos sjuksköterskor. Vilket gör att vi kan anta att även program 

som man utför webbaserat fungerar bra som stresshanteringsmetod. Detta kan innebära att andra 

stresshanteringsmetoder som är tillämpbara över nätet också har en chans att nå ut till ännu fler, 

även på landsbygden, eftersom den blir mer lättillgänglig för alla.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att KBT, mindfulness och avslappning även gav förändrade 

copingstrategier. Utveckling av effektiva copingstrategier är relevant vid förebyggande av 

utmattning hos sjuksköterskor (Lee, Kuo, Chien, & Wang (2016). A meta-analysis of the effects 

of coping strategies on reducing nurse burnout. 2016). Lambert och Lambert (2008) skriver 

dessutom att man bör finna en copingstrategi som fungerar för varje enskild person och situation 

då inte alla copingstrategier fungerar för alla. De påpekar att det är viktigt att pröva olika 

tekniker och aktiviteter för att kunna välja det som man själv anser vara mest effektiv. 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat såg vi att stresshanteringsmetoderna mindfulness, KBT, 

avslappning och yoga kan hjälpa sjuksköterskor att få ett ökat välbefinnande. Chesak, Cutshall, 

Bowe, Montanari och Bhagra (2019); Kowitlawkul, Yap, Makabe, Chan, Takagai, Tam och 

Nurumal (2019) har sett att sjuksköterskor som har ett ökat välbefinnande tenderar att ge vård av 

högre kvalitet. Slutsatsen vi drar är att stresshanteringsmetoder är av stor betydelse, eftersom det 

kan bidra till att sjuksköterskors välbefinnande blir bättre. En sjuksköterska som mår bra kan 

utföra ett bättre jobb och detta leder i sin tur till att vården som hen ger blir av högre kvalitet. En 

slutsats man kan dra är att stress kan leda till minskad vårdkvalitet och försämrad 

patientsäkerhet. Därför anser vi att det är av stor vikt att arbeta stressförebyggande för 

sjuksköterskor så de kan upprätthålla en god vårdkvalitet och arbeta patientsäkert, genom att 
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använda sig av stresshanteringsmetoder för att minska arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor 

och minska risken för ohälsa. Men även för att undvika att patienter utsätts för onödiga risker 

och att de får en så säker vård som möjligt. Louch, O’hara, Gardner och O’connor (2017); 

Prapanjaroensin, Patrician och Vance (2017) har sett att stressade eller utmattade sjuksköterskor 

kan leda till att patientsäkerheten minskar. Enligt Louch et al., (2017) är sjuksköterskor som är 

stressade oroliga att göra misstag, upplever mer krångel och har en sämre uppfattning om 

säkerheten samt att de utför arbetet på ett mindre säkert sätt.  

 

Ahlstedt, Eriksson Lindvall, Holmström och Muntlin Athlin (2019) skriver att det är viktigt att få 

motivation i sitt arbete genom att känna att man själv kan påverka sin situation, ta egna beslut 

och lösa problem. Att sjuksköterskor upplever att den professionella kunskapen är något som 

värdesätts och litas på, både av chefer och kollegor. Att kunna rådfråga sina arbetskamrater och 

lära av varandra är en framgångsfaktor för sjuksköterskor men också organisatoriskt då 

sjuksköterskor i större utsträckning kommer att vilja stanna kvar på sina arbetsplatser. Ahlstedt et 

al., (2019) och Kowitlawkul et al., (2019) såg att socialt stöd som sjuksköterskan får genom 

familj, vänner, kollegor och handledare var en viktig faktor för att förbättra välbefinnande och 

stresshantering.  

 

Stress och fatigue kan påverka vårdkvaliteten negativt och ökar risken för att sjuksköterskor kan 

göra fel. Hur många patienter en sjuksköterska ansvarar för är även en avgörande faktor som har 

kopplats till hur bra vårdkvaliteten blir. Att personalgruppen är nog stor i förhållande till hur 

många patienter man faktiskt vårdar, kan bidra till att öka patientsäkerheten (Filgueira Martins 

Rodrigues, Pereira Santos & Sousa, 2017). Underbemanning, arbetsbelastning, diskriminering, 

inget stöd från ledningen, otillräcklig lön, och dålig kommunikation är olika faktorer som leder 

till arbetsstress (Kakemam, Raeissi, Raoofi, Soltani, Sokhanvar Visentin & Cleary, 2019). 

 

Ett sätt att diskutera detta är att använda krav-kontrollmodellen (Theorell, 2003, s.16–17) där 

man pratar om de yttre psykiska krav som finns, möjligheterna till eget beslutsutrymme samt i 

vilken utsträckning man får stöd av sin omgivning. Den visar på hur dessa variabler hänger ihop 

med vår stress och hur väl man känner att man kan hantera den. Krav-kontrollmodellen visar på 

att om man upplever att man har goda möjligheter till att ta egna beslut, förändra sin situation 
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och att man samtidigt får gott stöd från chefer och arbetskamrater, minskar detta risken för 

sjukdom. Genom att kunna utöva kontroll över vardagliga situationer, behöver man inte ta risken 

att bli förödmjukad i situationer man inte kan hantera, trots att de var oväntade. Särskilt när 

känslan av att nästan förlora kontrollen och kämpa för att behålla den är det som är främst 

kopplat till bildning av stressreaktioner. Egenmakt och utövande av kontroll anses därför vara två 

nyckelbegrepp som styr dessa samband mellan hälsa och ohälsa relaterat till stressreaktioner. 

Detta sammantaget visar på att möjligheter att minska sjuksköterskors stress inte bara ligger hos 

sjuksköterskorna själva. Även chefer, arbetsgivaren och den sociala miljön spelar stor roll för 

huruvida man upplever stress på sitt arbete eller inte. Det är därför viktigt att veta att allt inte 

ligger hos sjuksköterskan. Att utveckla stresshanteringsmetoder är ett sätt för sjuksköterskor att 

minska stressen, men i det stora hela finns det många andra avgörande faktorer inom arbetet som 

leder till stress och som måste förändras för att minska den höga förekomsten av stress och 

utmattning. 

 

Metodkritik  

Metodkritiken av denna litteraturstudie baseras på begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet som enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 487) är 

relevanta begrepp för kvalitetssäkring. Trovärdigheten kan stärkas genom att kritiska vänner får 

granska arbetet men också för att granska om kategorier och underkategorier överensstämmer 

med varandra (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487–488). Under denna litteraturstudie har 

studiekamrater och handledare kritiskt granskat arbetet genom seminarier, men även vänner och 

bekanta. Wallengren och Henricson (2012, s. 487–488) skriver att trovärdigheten stärks också 

om man har diskuterat forskningsproblemet ifrån flera olika synvinklar och att man också 

beskriver från vilket perspektiv man diskuterat det ifrån. I detta arbete har forskningsfrågan 

diskuterats med stöd av artiklar bland annat från patienternas synvinkel med tanke på 

patientsäkerhet, men även sjuksköterskor synvinkel med fokus på arbetsmiljö och hälsa.  

 

Författarna till detta arbete har erfarenheter av vårdarbete och stressiga situationer i praktiken 

vilket självklart stärker förförståelsen av det som studeras. Även den kunskap och erfarenhet som 

de erfarit genom att snart genomgått en sjuksköterskeutbildning kan vara till nytta för 

förförståelsen av studiens forskningsproblem och aktualitet. För att pålitligheten skall kunna 
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visas i ett examensarbete skall författarna diskuterat sin egen förförståelse av det som studeras 

(Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). Henricson (2012, s.473) skriver att sökorden ska vara 

relevanta utifrån syftet. Två databaser användes med omvårdnadsfokus. Att ha flera olika 

databaser med omvårdnadsfokus menar Henricson (2012, s.473) stärker trovärdigheten då 

chansen ökar till att få fler relevanta artiklar. För att hitta artiklar som handlade om 

arbetsrelaterad stress användes sökordet “stress management” i sökningen i PsycINFO. Annars 

kom allt för många artiklar som handlade om faktorer som var kopplad till stress och att det 

behövde utvecklas stresshanteringsmetoder, inte specifikt hur metoderna fungerade. För att på 

samma sätt hitta rätt sorts artiklar använde vi oss av sökorden “intervention” och “prevention and 

control” i CINAHL. Sökningen i databaserna bestod av fritextsökningar och inte ämnesord, så 

som MeSH -termer (Medical Subject Headings) eller Cinahl Headings. Detta eftersom att det var 

svårt att fånga in rätt artiklar med ämnesord då sökningen blev för bred och det tappade fokus 

från syftet. Karlsson (2012, s. 105–106) beskriver att är inte är ovanligt att det ord som 

egentligen bäst skulle beskriva artiklarna man söker efter, inte finns eftersom att det kan ta tid 

innan rätt ämnesord är tillräckligt etablerat inom ett område. Karlsson (2012, s.105–106) 

fortsätter beskriva att det ibland inte är självklart vilka ord som skall användas för att hitta rätt 

artiklar och att de ord som används för att beskriva en artikel mycket handlar om en tolkning 

som artikelförfattaren gjort. Henricson (2012, s.473) skriver att hur mycket tid man har på sig är 

en faktor som kan ha betydelse för att hinna hitta lämplig litteratur, det finns en begränsad tid 

och de blir i sig en begränsning.  

 

Avgränsningen Peer review användes och detta gör att sökningen bara inkluderar artiklar som är 

vetenskapligt granskade av andra forskare (Willman et al., 2011, s. 90). Artiklar som var belagd 

med kostnad eller som inte gick att ladda ned blev exkluderade från litteratursökningen vilket 

kan ha lett till att relevanta artiklar uteslöts, vilket är en begränsning arbetet har. Vi ville fånga 

upp så många olika stresshanteringsmetoder som möjligt så användes en bred litteratursökning, 

men detta innebar att många artiklar som skulle kunna passa in inte kom med under våra sökord. 

För att inte föregå resultatet söktes inte på specifika utvalda metoder. Om man under sökningen 

specificerar sig på en intervention, till exempel mindfulness och använder sökordet mindfulness 

så framkom det många fler artiklar. Så om man skulle vilja specificera sig i en 

stresshanteringsmetod så finns det mer data att hämta. De granskningsmallar som användes finns 
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i Willman et al. (2011) bok, bilaga G och bilaga F. Dessa känner vi oss trygga med och det ger 

en förutsättning till att få en så rättvis bedömning som möjligt av artiklarna. Bekräftelsebarheten 

enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488) stärks om datainsamling och analysprocess är 

tydligt beskrivet. Under vårt metodavsnitt visas tydligt hur sökningen gått till med sökord och 

begränsningar som är tydligt presenterat i tabeller. Eftersom Whittemore och Knafl (2005) 

skriver att sökningen ska tydligt presenteras genom en presentation i en tabell.  

 

Våra artiklar innefattar inga svenska eller nordiska artiklar, utan de flesta kom från Kina, Japan 

USA eller Storbritannien (UK). Detta gör att vi måste fundera över om detta resultat kan 

tillämpas i Sverige eller om det bara är representativt i de länder där forskningen är utförd. Detta 

gör att det kan bli svårt att generalisera resultatet till sjuksköterskor i andra länder. Att man 

diskuterat om resultatet går att generalisera till andra grupper, kontexter eller situationer är en 

viktig del för att överförbarheten skall kunna stärkas, men också att kriterierna trovärdighet, 

pålitlighet och bekräftelsebarhet är uppfyllda (Wallengren & Henricson, 2012, s.488) 

 

Slutsatser 

Denna litteraturöversikt ger kunskap om ett antal olika stresshanteringsmetoder som kan hjälpa 

sjuksköterskan att minska arbetsrelaterad stress. Stress är ett vanligt problem inom dagens 

sjukvård och kan i sin tur leda till ångest, depression, utmattning och också leda till 

sjukskrivning. Detta kan leda till att sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke. För att förebygga 

arbetsrelaterad stress inom sjukvården är att arbetsgivaren tillsammans med sjuksköterskor 

arbetar för att utveckla stresshanteringsmetoder som kan fungera för varje enskild individ och 

arbetsplats. Ansvaret ligger inte bara på den enskilda sjuksköterskan själv, utan är en del av ett 

större sammanhang, där hela arbetsplatsen och arbetsgivaren har en viktig roll i att arbeta för att 

minska arbetsrelaterad stress. En slutsats som kan dras är att det är viktigt att sjuksköterskor 

själva kan hitta egna stresshanteringsmetoder som fungerar och bli medvetna om hur viktigt det 

är att få stöd av arbetsgivaren. Ett annat förslag som kan ges är att redan under 

sjuksköterskeutbildningen utbilda sjuksköterskor i mindfulness och avslappningstekniker så att 

de tidigt kan utveckla copingstrategier. Även att arbetsgivaren bör stödja sina anställda till att 

utföra olika stresshanteringsmetoder såsom mindfulness-utövande, yoga, massage eller annan typ 

av egenvård. Slutligen föreslås att vidare forskning bör utformas med kvalitativ metod för att 
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fånga upp sjuksköterskors subjektiva upplevelse inom detta ämne. Vi anser också att mer 

forskning bör göras i nordiska länder så att det lättare går att generalisera och koppla till den 

nordiska kulturen.  
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