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Sammanfattning 

Studier visar att många sjuksköterskestudenter upplever sig oförberedda inför ansvaret och 

stressen som sjuksköterskeyrket innebär och därmed överväger att lämna yrket inom fem år. 

Redan under studietiden är det många sjuksköterskestudenter som upplever stress- och 

utmattningssymtom, vilket påverkar det psykiska välbefinnandet samt engagemang och 

ambition till att leverera en säker och kvalitativ vård i kommande yrkesliv. Stresshantering 

innebär att individen hanterar en situation på ett adaptivt sätt och inte påverkas psykiskt av den. 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka effekter en KBT (Kognitiv 

beteendeterapi)- baserad stresshanteringsintervention i storgrupp har på 

sjuksköterskestudenters resiliens, användning av copingstrategier samt livstillfredsställelse. 

Studien undersöker även om individens resiliens kan prediceras av livstillfredsställelse och 

coping. 

Urvalet bestod av 28 sjuksköterskestudenter på termin 2 vid Karlstad universitet. Deltagarna 

besvarade frågeformulär för CD-Risc som mäter individens upplevda resiliens, Brief COPE 

som mäter individens användning av copingstrategier samt SWLS som mäter individens 

livstillfredsställelse. Frågeformulären besvarades innan stresshanteringsinterventionen 

startade, 10 veckor senare då interventionen var slut samt tre månader senare vid ett 

uppföljningsmöte. Studien är ett experiment med inomgruppsdesign för att mäta både kort- och 

långsiktiga effekter med stresshanteringsinterventionen. Med ANOVA för beroende mätningar 

visades att deltagarnas resiliens, problemfokuserade coping samt livstillfredsställelse ökade 

under interventionen, medan den dysfunktionella minskade. Vid uppföljningen var den 

problemfokuserade copingen, dysfunktionella copingen och livstillfredsställelsen stabil, medan 

resiliensen hade minskat. Den emotionsfokuserade copingen var oförändrad under både 

interventionen och fram till uppföljningen. Resiliens ses som individens förmåga att anpassa 

sig till och övervinna motgångar och att inte påverkas psykiskt. En multipel regression med 

resiliens som beroende variabel och livstillfredsställelse och copingstrategi som prediktorer 

beräknades. Regressionen visade att livstillfredsställelsen är en prediktor för resiliensen, medan 

copingen inte visades vara prediktorer för deltagarens resiliens. Studiens resultat visar att en 

KBT-baserad stresshanteringsintervention i grupp har effekt på sjuksköterskestudenters 

stresshanteringsförmåga. 

 

Nyckelord: Resiliens, livstillfredsställelse, coping, stresshantering, sjuksköterskestudenter 
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Abstract 

Studies show that many nursing students feel unprepared for the responsibility and stress that 

the nursing profession implies and thus consider leaving the profession within five years. 

During the study period, there are many nursing students experiencing stress and fatigue 

symptoms, affecting mental well-being as well as commitment and ambition to deliver safe and 

qualitative care in the forthcoming professional life. Stress management means that the 

individual manages a situation in an adaptive manner and is not psychologically affected by it. 

The aim of the present study is to investigate the effects of a CBT (Cognitive Behavioral 

Therapy) - based stress management intervention in group on the resilience of nursing students, 

the use of coping strategies and the satisfaction of life. The study also investigates whether the 

resilience can be predicted by life satisfaction and coping. 

The selection consisted of 28 nursing students at Term 2 at Karlstad University. Participants 

responded questionnaires for CD-Risc, which measure the individual's experienced resilience, 

Brief COPE, which measures the individual's use of coping strategies and SWLS that measure 

the individual's life satisfaction. The questionnaires were responded before the stress 

management intervention started, 10 weeks later when the intervention was over and three 

months later at a follow-up meeting. The study is an experiment and within-group design to 

measure both short and long term effects with the stress management intervention. ANOVA for 

dependent measurements showed that participants' resilience, problem-focused coping and life 

satisfaction increased during intervention while dysfunctional decreased. In the follow-up, 

problem-focused coping, dysfunctional coping and life satisfaction were stable, while resilience 

had diminished. The emotion-focused coping was unchanged during both the intervention and 

the follow-up. Resilience is seen as the individual's ability to adapt to and overcome adversities 

and not to be psychologically affected. Multiple regression with resilience as dependent 

variable and life satisfaction and coping strategy as predictors were calculated. The regression 

showed that life satisfaction is a predictor of resilience, while coping was not shown to be 

predictors for the participant's resilience. The study's results show that a KBT-based stress 

management intervention in a group has an impact on nursing students' stress management 

ability. 
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Inledning 

Människan exponeras dagligen för stress som påverkar både den psykiska och fysiska 

hälsan negativt (Rudman & Gustavsson, 2012). Psykisk hälsa innebär att individen har en 

upplevelse av välbefinnande och meningsfullhet i sin vardag (Uppdrag psykisk hälsa, 2017). 

Psykisk hälsa innebär även att uppleva sig ha resurser och förmåga att hantera vardagliga 

motgångar (Uppdrag psykisk hälsa, 2017). En grupp som exponeras för hög stress och många 

påfrestande situationer är enligt Rudman och Gustavsson (2012) sjuksköterskestudenter. I en 

studie av Gustavsson, Jirwe, Frögéli och Rudman (2014) framkommer att en tredjedel av 

studenterna på andra terminen upplever utmattningssymtom såsom huvudvärk, låg 

sinnesstämning och låg energinivå, dessa symtom ökar under hela studietiden.  Upplevelsen av 

utmattning redan under studietiden kan bero på för litet inflytande och kontroll över sin 

situation, vilket gör att de känner sig oförberedda inför ansvaret och stressen i yrket 

(Gustavsson, Hultell & Rudman, 2013). Utmattningssymtom under studietiden kan störa 

inlärningen och det psykiska välbefinnandet, vilket i sin tur kan leda till minskat engagemang 

och ambition till att leverera en säker och högkvalitativ vård i yrkeslivet (Rudman & 

Gustavsson, 2012). En studie av Rudman, Gustavsson och Hultell (2013) visar att var femte 

nyexaminerad sjuksköterska har tankar på att lämna sitt yrke inom fem år, mycket på grund av 

utmattningssymtom. Santos-Ruiz et al. (2017) menar att individen behöver utveckla och förnya 

sina tankesätt och beteendemönster för att kunna möta och hantera utmanande situationer på ett 

effektivt och hälsosamt sätt. Stresshanteringsförmåga innebär att individen kan hantera en 

utmanande situation på ett effektivt sätt utan att påverkas psykiskt av den (Carver, Scheier & 

weintraube, 1989; Connor & Davidson, 2003), vilket gör det intressant att undersöka individens 

grad av resiliens och användning av copingstrategier. Studier visar att det finns ett samband 

mellan individens livstillfredsställelse, resiliens och användning av copingstrategier med den 

psykiska hälsan (Carver et al., 1989; Connor & Davidson, 2003; Pavot & Diener, 2008). Kan 

en KBT-baserad stresshanteringsintervention i grupp i början av sjuksköterskeutbildningen 

förändra sjuksköterskestudenternas stresshanteringsförmåga och därmed deras psykiska hälsa?   

Fenomenet resiliens betonar individens förmåga att anpassa sig till och övervinna 

motgångar (Werner & Smith, 1992). Richardson (2002) anser att resiliens är individens 

medfödda motståndskraft för att inte påverkas psykiskt av en utmanande situation. Individens 

grad av resiliens kan ökas genom exempelvis KBT, genom att bli medveten om och stärka 

styrkor och tillgångar samt öka medvetenheten om hur tankar, känslor och reaktioner samverkar 

(Conner & Davidson, 2003; Richardson, 2002). Individens resiliens kan ses som en prediktor 

för den psykiska hälsan, då forskning har visat att en högre resiliens ger en bättre psykisk hälsa 
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(Connor & Davidson, 2003; Richardson, 2002). Resiliens kan ses som kopplingen mellan 

individens personliga utveckling, psykiskt välbefinnande och hantering av utmanande 

situationer (Leipold & Greve, 2009). Forskning visar att individer med en hög resiliens kan 

hantera utmanande situationer på ett aktivt, effektivt och flexibelt sätt anpassat efter 

situationens krav (Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick & Yehuda, 2014). En studie av 

Boyd och Eckert (2002) visar att individer med låg resiliens inte återhämtar sig lika bra från en 

påfrestande situation som de med hög resiliens, vilket leder till ohälsosamma copingstrategier 

och en sämre psykisk hälsa. Enligt Richardson (2002) leder en adaptiv hantering av utmanande 

situationer till en ökad självinsikt och tro på sig själv att kunna hantera påfrestande situationer. 

Enligt Connor och Davidson (2003) har grupper som till exempel öppenvårdspatienter, 

personer med generaliserat ångestsyndrom och personer med posttraumatiskt stressyndrom en 

låg grad av resiliens, jämfört med genomsnittsbefolkningen. Enligt Connor och Davison (2003) 

finns ingen skillnad i grad av resiliens mellan kvinnor och män. Luthans, Vogelsang och Lester 

(2006) anser att det behövs mer forskning inom resiliens för att individer lättare ska kunna 

bygga upp resiliensen och därmed öka den psykiska hälsan. 

Att kunna hantera utmanande situationer effektivt, kräver även funktionella 

copingstrategier, som enligt Lazarus och Folkman (1984) kan ses som individens hantering av 

utmanande situationer. Copingstrategier är de kognitiva och beteendemässiga strategier som 

individen använder sig av för att hantera påfrestande situationer och därmed upprätthålla fysiskt 

och psykiskt välbefinnande (Carver et al., 1989; Lazarus & Folkman, 1984). Individen bedömer 

den påfrestande situationen och dess krav genom att samla in information och analysera den 

(Lazarus & Folkman, 1984). Individen fattar sedan ett beslut om situationen kan hanteras eller 

inte, vilka strategier som är mest lämpliga för hantering och till sist agera och utföra strategierna 

(Lazarus & Folkman, 1984). Individens copingförmåga och val av copingstrategier sker både 

medvetet och omedvetet (Lazarus & Folkman, 1984). Copingförmågan utvecklas genom hela 

livet utifrån tidigare erfarenhet av framgångsrik hantering av påfrestande situationer (Lazarus 

& Folkman, 1984).  

Lazarus och Folkman (1984) delar in copingstrategierna i problemfokuserad respektive 

emotionsfokuserad copingstil utifrån hur individen hanterar den utmanande situationen. Då 

Carver et al. (1989) inte anser att den problemfokuserade och emotionsfokuserade copningen 

ses som övergripande, utvecklas en tredje kategori, dysfunktionell coping. 

Den problemfokuserade copingen innebär att individen upplever situationen som 

kontrollerbar genom att anse sig ha resurser att aktivt hantera både inre och yttre krav (Folkman 

& Lazarus, 1984; Tamres, Janicki & Helgeson, 2002). Med de problemfokuserade 
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copingstrategierna försöker individen att aktivt lösa orsaken till problemet (Lazarus & 

Folkman, 1984). Enligt Carver et al. (1989) är den problemfokuserade copingen den mest 

gynnsamma när det gäller individens psykiska hälsa, vilket även visas i tidigare studier (Liu, 

Tein & Zhao, 2004) samt minskar risken för kronisk stress (Endler & Parker, 1990). I en studie 

av Hertel, Rauschenbach, Thielgen och Krumm (2015) framkom att äldre arbetare använder sig 

mer av problemfokuserade strategier samt att de upplever sig mindre ansträngda. Enligt 

Coolidge, Segal, Hook och Stewart (2000) består den problemfokuserade copingen av 

strategierna aktiv coping, planering, söka instrumentellt stöd och religion.  

Den emotionsfokuserade copingstilen innebär att individen upplever situationen som 

okontrollerbar då individen inte anser sig ha tillräckliga resurser för att hantera de inre och yttre 

kraven (Lazarus & Folkman, 1984). Individen fokuserar på att hantera de känslomässiga 

reaktioner som förknippas med den påfrestande situationen, genom att söka känslomässigt stöd 

från omgivningen samt undvika att hantera orsaken (Lazarus & Folkman, 1984; Tamres, Janicki 

& Helgeson, 2002). Då hot och problem inte hanteras, kan användningen av 

emotionsfokuserade copingstrategier på sikt leda till psykisk ohälsa (Carver et al., 1989; 

Carnicer & Calderon, 2014). Brougham, Zail, Mendoza och Miller (2009) ser i sin studie att 

kvinnliga studenter främst använder sig av emotionsfokuserad coping. Enligt Coolidge et al. 

(2000) består den emotionsfokuserade copingen av strategierna söka emotionellt stöd, positiv 

omtolkning, humor och acceptans. 

Enligt Carver et al. (1989) innebär den dysfunktionella copingen att individen inte 

upplever sig ha tillräckliga resurser för att hantera den påfrestande situationen och då undviker 

situationen och problemet. Tidigare studier visar att den dysfunktionella copingen ökar risken 

för psykisk ohälsa (Lazarus & Folkman, 1984; Nielsen och Knardahl, 2014). Enligt Coolidge, 

et al. (2000) består den dysfunktionella copingen av strategierna förnekelse, självdistraktion, 

beteendemässig uppgivenhet, självanklagelse, ventilering samt substansanävndning. 

Studenter försöker balansera de upplevda kraven från omgivningen med den egna 

förmågan att hantera dessa krav (Brougham et al., 2009). De studenter som har förmågan att 

anpassa sig till situationen hittar effektiva och adaptiva strategier vilket ökar välbefinnandet 

(Sheier & Carver, 1992). Studier visar att sjuksköterskestudenter främst använder sig av 

emotionella och dysfunktionella copingstrategier, som i längden resulterar i ett minskat 

välbefinnande (Smith & Yang, 2017). Santos-Ruiz, Robles-Ortega, Pérez-García och Peralta-

Ramírez (2017) menar att sjuksköterskestudenter behöver bli mer medvetna om sina 

copingstrategier genom exempelvis kognitiv beteendeterapi och självinsikt för att kunna ändra 

dem till mer effektiva och hälsosamma strategier.  
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Att använda sig av en flexibel copingstil och använda copingstrategier utifrån 

situationens krav har ett starkt samband med individens resiliens (Lazarus & Folkman, 1984). 

Inre och yttre krav, såsom studier och nya miljöer skapar en stress hos individen (Lazarus & 

Folkman, 1984). Att kunna hantera stressorerna med hjälp av adaptiva copingstrategier, främjar 

individens välbefinnande och psykiska hälsa (Lazarus & Folkman, 1984). Valet av copingstil 

används som en prediktor för individens hälsa (Muhonen & Torkelson, 2005). Tidigare studier 

visar att den problemfokuserade copingen minskar symtomen för bland annat depression och 

oro (Cohan, Jang & Stein, 2006; Wilson, Prichard & Revalee, 2005), medan den 

emotionsfokuserade och dysfunktionella copingen ökar risken för psykisk ohälsa (Cohan et al., 

2006). Det är viktigt att hitta effektiva och adaptiva strategier för att minska den negativa 

effekten på den psykiska hälsan (Lazarus & Folkman, 1984; Wilson et al, 2005).  

Studier visar flertalet fördelar med att öka användningen av funktionella och adaptiva 

copingstrategier för en effektiv stresshantering, vilket enligt Carver et al. (1989) har ett 

samband med individens välbefinnande och psykiska hälsa. Individens livstillfredsställelse är 

en del av det subjektiva välbefinnandet, som även består av positiv respektive negative affekt 

(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Livstillfredsställelsen värderas utifrån individens 

egna kriterier av lycka och välbefinnande (Diener, et al., 1985). Ju fler positiva och trevliga 

upplevelser individen är med om, desto högre välbefinnande, vilket kan ses som en prediktor 

för fysisk och psykisk hälsa (Diener, 2000; Pavot & Diener, 2008). Blais, Vallerand, Pelletier 

och Briere (1989) studie visar att en lägre grad av livstillfredsställelse är korrelerad med 

depression. Pavot och Diener (2008) menar att livstillfredsställelsen ökar efter en behandling 

och bibehålls en månad efter avslutad behandlingen. 

Upplevelsen av en utmanande situation påverkas av individens kognitiva tolkning 

(Gaab, Rohleder, Nater, & Ehlert, 2005), varför KBT kan hjälpa individen till en bättre 

upplevelse och hantering av utmanande situationer. Fokus inom KBT ligger i att ändra 

individens tanke- och beteendemönster för att kunna hantera utmanande situationer på ett 

hälsosamt sätt och därmed öka den psykiska hälsan (Butler, Chapman, Forman & Beck, 2006). 

Inom KBT får individen en större medvetenhet om hur tankar, känslor, beteenden, kroppsliga 

reaktioner samt den omgivande miljön interagerar och påverkar individen (Santos-Ruiz et al., 

2017). Studier visar att KBT har en stark positiv effekt på exempelvis ångest, depression och 

social fobi (Butler et al., 2006). Då individens tanke- och beteendemönster ändras, kan effekten 

av KBT-behandlingen kvarstå under en längre tid (Butler et al., 2006).  

Cognitive behavioral Stress Management (CBSM) är en KBT-baserad 

stresshanteringsintervention i grupp för att öka individens förmåga till anpassning till både inre 
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och yttre krav (Brown & Vanable, 2008). Fokus ligger på att individen ska öka sin möjlighet 

att adaptivt kunna hantera påfrestande situationer med problemfokuserad och/eller 

emotionsfokuserad coping (Brown & Vanable, 2008). Ett 12-veckors interventionsprogram kan 

enligt Lopez, Antoni, Penedo, Weiss, Cruess, Segatos och Fletcher (2011) minska stressymtom 

såsom koncentrationsförmåga och minnessvårigheter samt ge en ökad livskvalitet. I en studie 

med sjuksköterskor som genomgått en CBSM-intervention framkommer att symtom för 

utmattning minskar samt att de har en ihållande effekt över tid (Hazrati, Karimi, Hasani, 

Dalvand & Soltani, 2012). Då det endast finns ett fåtal studier när det gäller förebyggande och 

effektiva stresshanteringsinsatser, undersöker Terp, Hjärthag och Bisholt (2017) effekterna av 

en 10 veckors KBT-baserad stresshanteringsintervention i grupp bland sjuksköterskestudenter, 

vilken föreliggande studie är en delstudie av.  

 

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka effekterna av en KBT-baserad stressintervention på 

sjuksköterskestudenters psykiska hälsa, vilket enligt tidigare studier, har ett samband med en 

adaptiv stresshanteringsförmåga. 

 

Frågeställningar 

Vilken effekt har en KBT-baserad stresshanteringsintervention i grupp på individens 

grad av resiliens, livstillfredsställelse och användning av copingstrategier?  

Kan resiliensen prediceras av livstillfredsställelse och copingstrategier? 

 

Metod 

Föreliggande studie utgår från ett projekt av Terp et al, (2017), vars syfte är att 

undersöka kort- och långsiktiga förändringar i stresshantering bland sjuksköterskestudenter. 

Studien av Terp et al (2017) använder sig av en experimentell design, med interventionsgrupp 

och kontrollgrupp för att undersöka effekterna av en KBT-baserad stresshanteringsintervention 

i grupp. Interventionsgruppen utgjorde studenter på termin 2, medan kontrollgruppen bestod av 

studenter på termin fyra.  För att mäta de kort- och långsiktiga effekterna av den KBT-baserade 

stresshanteringsinterventionen besvarade deltagarna i interventionsgruppen åtta frågeformulär 

vid tre tillfällen, medan kontrollgruppen besvarade dem vid ett tillfälle. I studien deltog 117 

studenter i interventionsgruppen, varav 34 studenter besvarade frågeformulären vid både 
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mättillfälle ett och tre. I kontrollgruppen deltog 44 studenter. Föreliggande studie utgör en 

delstudie av denna, och undersöker endast interventionsgruppen vid tre mättillfällen. 

 

Deltagare 

I studien ingick sjuksköterskestudenter på termin 2 vid Karlstad universitet. Totalt 

ingick 28 deltagare, varav 24 kvinnor och 4 män, som deltog i den KBT-baserade 

stresshanteringsinterventionen. Deltagarna valdes ur ett bekvämlighetsurval utifrån 

tillgänglighet för studiens syfte. Deltagarna var i åldern 20-46 år (M=27,11, SD=7,42). 

Deltagarna studerade i snitt 34,11 timmar i veckan (Minimum 10, maximum 45, SD=7,19). 14 

av deltagarna anger att de utöver studierna arbetade i snitt 9,07 timmar i veckan (Minimum 1, 

maximum 16, SD=4,48). 

 

Design 

Föreliggande studie var ett experiment med inomgruppsdesign, då gruppen mättes vid 

tre tillfällen. Första mättillfället var innan stresshanteringsinterventionen startade, det andra 

mättillfället 10 veckor senare, då interventionen var slut, för att mäta den kortsiktiga effekten. 

Tredje mättillfället var tre månader efter avslutad intervention, för att mäta den långsiktiga 

effekten. De beroende variablerna var resiliens, livstillfredsställelse samt copingstrategierna 

problemfokuserad, emotionsfokuserad och dysfunktionell. Inomgruppsvariabel var tid mellan 

de tre mätningarna. Stresshanteringsinterventionen fungerade som manipulation av de beroende 

variablerna. 

 

Instrument  

Cognitive behavioral Stress Management (CBSM). Stresshanteringsinterventionen 

utgår från en 5-faktormodell som belyser interaktionen mellan miljö, tankar, känslor, beteende 

och kroppsliga reaktioner, för att öka deltagarnas medvetenhet om stress och egna strategier för 

stresshantering. Interventionen bestod av 10 CBSM-sessioner under en 10-veckorsperiod samt 

en påfyllnadsträff tre månader senare. Sessionerna startade med en uppföljning av hemläxan, 

med reflektioner, insikter, erfarenheter och nya beteenden. Sessionerna fortsatte med 

psykoedukation med ett tema för varje session. Teman som behandlades på sessionerna är 

introduktion om KBT och stress, känsloskola 1 & 2, tankarnas betydelse 1 & 2, omsorg om sig 

själv, acceptans and commitment therapy, balansträning, kommunikation och en 

sammanfattning. Utifrån vad som behandlats under sessionen, planerades gemensamt 

hemuppgiften till nästa vecka. Till sist uppmuntrades deltagarna att reflektera över hur 
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sessionens tema kunde vara kopplat till deras egen vardag, för att stärka motståndskraften och 

strategier för funktionell stresshantering. 

Connor-Davidson resilience scale (CD-risc). CD-Risc är skapad av Connor och 

Davidson (2003) och är en självskattningsskala för att mäta individens upplevs resiliens den 

senaste månaden. Mätinstrumentet består av 25 påståenden och besvaras på en femgradig 

likertskala från 0 = Inte alls sant till 4 = nästan alltid sant (Connor & Davidson, 2003). 

Påståenden som ingår i skalan är till exempel Jag har nära och trygga relationer, Jag tror att 

saker sker av en anledning och Jag nedslås inte lätt av misslyckanden. Poäng för respektive 

påstående summeras och totalpoängen för testet blir mellan 0 – 100, där en högre poäng innebär 

en högre resiliens (Connor & Davidson, 2003). Enligt Connor och Davidson (2003) har 

populationen ett genomsnitt på 80,4 (SD=12,8). Kvinnor har ett genomsnitt på 77,1 medan män 

har ett genomsnitt på 77,2 (Connor & Davidson, 2003). Öppenvårdspatienter har ett snitt på 68, 

medan individer med posttraumatiskt stressyndom har ett snitt på 47,8 (Connor & Davidson, 

2003).  

Brief COPE scale (BCS). Brief COPE är utvecklad av Carver (1997) och är en 

förkortad och vidareutvecklad version av COPE Inventory skapad av Carver, Scheier & 

Weintraub (1989). Brief COPE är översatt till svenska av Muhonen och Torkelson (2005). Brief 

Cope består av 28 påståenden som mäter 14 olika copingstrategier, 2 påståenden för varje 

copingstrategi (Carver, 1997). De copingstrategier som mäts är aktiv coping, planering, 

instrumentellt stöd, emotionellt stöd, positiv omtolkning, humor, förnekelse, religion, 

acceptans, substansanvänding, uppgivenhet, självanklagelse, självdistraktion och ventilering av 

känslor (Carver, 1997). Exempel på påståenden i testet är Jag anstränger mig för att göra något 

åt min situation, Jag får känslomässigt stöd från andra och Jag ger upp försöken att hantera 

problemet (Muhonen & Torkelson, 2005). Varje påstående besvaras på en 4-gradig likertskala 

från 1=Mycket sällan till 4=Mycket ofta (Carver, 1997). Beroende på hur påståendena 

formuleras kan instrumentet mäta aktuell tidpunkt, en viss situation eller en generell coping 

(Carver, 1997). Poängen för varje copingstrategi summeras, en högre summa visar en högre 

användning av specifik copingstrategi (Carver, 1997). Totalsumman på de enskilda 

copingstrategierna är 2-8 (Carver, 1997). Summan för strategierna som ingår i 

problemfokuserad, emotionsfokuserad respektive dysfunktionell coping summeras (Coolidge 

et al, 2000). För den problemfokuserade copingstilen är totalpoäng mellan 8-32, där en hög 

poäng innebär att individen till stor del använder sig av problemfokuserad coping (Carver, 

1997; Coolidge et al, 2000). För den emotionsfokusrade copingstilen är totalpoängen mellan 8-

32, där en hög poäng innebär att individen till stor del använder sig av emotionsfokuserad 
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coping (Carver, 1997; Coolidge et al, 2000). För den dysfunktionella copingstilen är 

totalpoängen mellan 12-48, där en hög poäng innebär att individen till stor del använder sig av 

dysfunktionell coping (Carver, 1997; Coolidge et al, 2000).  

The Satisfaction With life Scale, SWLS. SWLS är konstruerad av Diener, Emmons, 

Larsen och Griffin (1985) och används som ett mått på individens livstillfredsställelse. Skalan 

mäter individens globala värdering av sin livstillfredsställelse för tillfället (Pavot & Diener, 

2008). Frågor i tester är till exempel Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal och Så här långt har 

jag fått de saker jag anser viktiga i livet (Pavot & Diener, 2008). SWLS består av fem 

påståenden, där de fyra första påståenden återspeglar alla aspekter av individens liv just nu, 

medan det sista påståendet tidsmässigt summerar hela livet (Pavot & Diener, 2008). 

Påståendena besvaras på en sjugradig likertskala från 1 = instämmer mycket dåligt till 7 = 

instämmer mycket bra (Pavot & Diener, 1993). Poängen summeras och totalpoängen blir 

mellan 5-35 där 20 poäng representerar en neutral punkt på skalan. 5-9 poäng innebär att 

personen är extremt missnöjd med sitt liv, 10-14 poäng är personen missnöjd med livet, 15-19 

är personen delvis missnöjd med livet, 20-25 delvis nöjd med livet, 26-30 är personen nöjd och 

31-35 visar att personen är extremt nöjd med livet (Pavot & Diener, 2008).  

 

Genomförande  

Föreliggande studie är en delstudie från den tidigare genomförda studien av Terp et al. (2017). 

Deltagarna i projektet informerades innan studien, både muntligt och skriftligt om möjligheten 

till att kostnadsfritt och frivilligt delta i projektet. Innan interventionen startade samlades 

skriftligt samtycke in från de studenter som accepterade erbjudandet och sitt deltagande i 

studien. Interventionsgruppen besvarade frågeformulär med åtta mätinstrument innan 

interventionen startade. Interventionsgruppen besvarade även frågeformulären 10 veckor 

senare, då stresshanteringsinterventionen var avslutad samt vid ett uppföljningsmöte tre 

månader efter avslutad intervention. All insamlad data från frågeformulären i studien sparades 

i en SPSS-fil. 

 

Databearbetning  

Av de 34 deltagarna var det 6 som inte besvarade frågeformulären vid mättillfälle två. 

Då föreliggande studie undersöker förändringarna utifrån alla tre mättillfällen, räknas dessa 

som interna bortfall och ingår inte i analyserna. 

För bakgrundsfrågorna beräknades deskriptiv statistik. För mätinstrumenten CD-Risc 

och SWLS skapas tre variabler för respektive mätinstrument. Variablerna beräknar summan för 
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respektive mättillfälle. För Brief COPE skapas tre nya variabler för problem- emotion- resp 

dysfunktionell coping. För respektive coping, skapas tre variabler för summan för respektive 

mättillfälle. För samtliga variabler, som var på intervallnivå, beräknades medelvärde, 

standardavvikelse samt minimum och maximum. Utifrån histogram visades att variablerna var 

normalfördelade, vilket enligt Borg och Westerlund (2012) är ett krav för att använda 

parametriska tester. För samtliga variabler beräknades Cronbach’s alpha för att mäta den interna 

reliabiliteten.  

För att mäta förändring i en variabel mellan flera mättillfällen används ANOVA för 

beroende mätningar (Borg & Westerlund, 2012). ANOVA för beroende mätningar kräver att 

variablerna är normalfördelade samt sfäricitet (Borg & Westerlund, 2012). För att kontrollera 

sfäriciteten används Mauchly’s test (Borg & Westerlund, 2012). Ett signifikant resultat för 

Mauchly’s test innebär att sfäricitet inte är uppfyllt och frihetsgraderna bör korrigeras med 

exempelvis Greenhouse-geisser som minskar risken för att få ett signifikant resultat av en slump 

(Borg & westerlund, 2012). ANOVA för beroende mätningar beräknades för SWLS, 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping samt dysfunktionell coping, för att 

studera möjliga skillnader mellan de tre mättillfällena. För CD-Risc beräknades ANOVA för 

beroende mätningar tillsammans med en Greenhouse-Geisser korrektion. För att ta reda på 

mellan vilka mätningar den eventuella skillnaden fanns, används Bonferroni-korrektion för att 

minska massignifikansproblemet och Typ I-fel (Borg & Westerlund, 2012). Typ I-fel innebär 

att ett resultat förkastas trots att det är sant (Borg & Westerlund, 2012). Bonferroni-korrektionen 

gör det svårare för den enskilda prövningarna att uppnå signifikans samt att risken för Typ II-

fel ökar, vilket innebär att ett signifikant resultat av en slump (Borg & Westerlund, 2012). 

En multipel regression används för att göra en förutsägelse på en beroende variabel 

utifrån flera prediktorer (Borg & Westerlund, 2012). En regression visar hur variationen i 

beroende variabel kan förklaras av variansen i prediktorerna (Borg & Westerlund, 2012). Krav 

på variabler i en regression, är att de är korrelerade (Borg & Westerlund, 2012). Samband 

mellan CD-Risc, SWLS och copingstilarna beräknades med Pearsons korrelationskoefficient 

för att se vilka variabler som kan beräknas i en regression. CD-Risc och problemfokusead 

coping, visades inte vara korrelerade. En multipel regression beräknades för CD-Risc som 

beroende variabel och SWLS, emotionsfokuserad coping och dysfunktionell coping som 

prediktorer.   

 

Bortfall 
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Det var 117 studenter som visade intresse för att delta i studien. Då föreliggande studie 

undersöker både kort- och långsiktiga effekter av den KBT-baserade 

stresshanteringsinterventionen, behövs att deltagarna har besvarat frågeformulären vid alla tre 

tillfällen. Det var endast 28 deltagare som besvarade frågeformulären vid alla tre tillfällen. Det 

interna bortfallet blev då 89.  

För att minska bortfallet gavs deltagarna både skriftlig och muntlig information om 

studien, dess syfte och stresshanteringsinterventionens upplägg. För att minska bortfallet för 

mätning tre, skickades påminnelse och enkät till de deltagare som inte deltagit vid sista 

mätningen. Detta kan vara anledningen till att det var färre som besvarade frågeformulären vid 

mätning två än mätning tre. Det skickades även ut en enkät om anledningen till att de valde att 

avbryta sitt deltagande, vilket till störst del handlade om tidsbrist, hemuppgifter och studentens 

förmåga att ta till sig kunskap. 

 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Borg och Westerlund (2012) innebär en studies reliabilitet hur pålitlig studien är. 

Medan validiteten innebär att instrumenten mäter vad de avser att mäta (Howitt & Cramer, 

2014). 

SWLS är en väl beprövat och standardiserad instrument som mäter individen 

livstillfredsställelse (Emmons et al. (1985). Även CD-Risc är ett välbeprövat och validerat 

instrument, som mäter individens grad av resiliens (Connor & Davidson, 2003). Enligt Howitt 

och Cramer (2014) mäts instrumentets tillförlitlighet med Cronbach’s alfa, då den 

genomsnittliga korrelationen mellan alla påståenden och svar beräknas, så de alla mäter samma 

sak. Howitt och Cramer (2014) ser α= ,70, som ett tillförlitligt resultat. Tillförlitligheten i 

studien stärktes genom god intern reliabilitet på både SWLS och CD-Risc. Connor och 

Davidson (2003) uppmätte α= ,89, medan Emmons et al. (1985) uppmätte α= ,82 för SWLS. 

Enligt Howitt och Cramer (2014) innebär en hög inre reliabilitet att endast en del av 

påståendena i ett test kan väljas ut och resultatet stämmer överens resultatet från hela testet. 

Carver (1997) skapade Brief COPE genom att välja ut påståenden från COPE Inventory, skapad 

av Carver et al (1989). Carver (1997) beräknade den interna reliabiliteten för varje enskild skala 

i Brief COPE och fick α= ,5 - ,82, där α= ,5 ses som en minimumgräns då det endast är två 

påståenden för varje skala. Brief COPE är översatt till svenska av Muhonen och Torkelson 

(2005) och testade då den interna reliabiliteten för de 14 skalorna. 12 av 14 skalor uppmättes 

ha en acceptabel tillförlitlighet (α=,58 - ,92), medan skalorna Accepterande och Förnekelse fick 

ett lågt Cronbach’s alpha och därmed en lägre tillförlitlighet. Föreliggande studie använder sig 
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av Coolidge et al (2000) indelning av copingstilar, där det inte finns en beräknad Cronbach’s 

alpha att ta del av. Att det inte finns tillgängliga alpha-värden för copingindelningen, sänker 

tillförlitligheten i studien. Studiens reliabilitet stärks då interventionsgruppen mäts vid flera 

tillfällen. 

Validiteten stärktes genom att urvalskriterierna var uppfyllda då det var 

sjuksköterskestudenter på termin två som fick möjligheten att delta i studien. Mätinstrumenten 

som användes i studien var validerade och översatta till svenska av forskare, vilket stärker 

validiteten. Deltagarna gavs samma information om studien och dess syfte, för att minska 

bortfall och svarsbias, som enligt Howitt och Cramer (2014) innebär att deltagaren svarar enligt 

önskvärda resultat eller sociala normer. Den externa validiteten handlar om hur resultatet kan 

generaliseras till andra grupper och sammanhang (Howitt & Cramer, 2014). Då det endast är 

en liten grupp som deltar i undersökningen, under en specifik termin samt till störta del kvinnor 

som deltar, kan resultatet inte generaliseras till andra grupper. Eventuellt kan det generaliseras 

och användas på andra studenter som behöver akademisk framgång och förberedelse inför 

yrkeslivet. Den interna validiteten handlar om att de slutsatser som framkommer i studien är 

trovärdiga eller inte (Howitt & Cramer, 2014). Då studien avser mäta effekterna av en 

stresshanteringsintervention på sjuksköterskestudenter, kan den interna validiteten ses som 

trovärdig då studien genomförs i studiemiljö och under studieperiod. Externa faktorer är i detta 

fall svåra att minska, då det är mycket runt deltagarna som kan påverka studieresultatet, 

exempelvis att de studerar och då har mindre tid till att ta till sig och bearbeta de nya 

kunskaperna. Den ekologiska validiteten innebär att det psykologiska resultatet är 

generaliserbart, hur det kan tillämpas i verkligheten (Howitt & Cramer, 2014). Föreliggande 

studie anses ha en god ekologisk validitet, då stresshantering är något som många önskar 

förbättra, både studenter och andra grupper. Att föreliggande studie utförs i studiemiljö 

tillsammans med medstudenter, ökar den ekologiska validiteten. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien har informerats i enlighet med vetenskapliga rådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven för forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien har genomgått en prövning av etiknämnden där studiens nytta 

och risk har granskats och godkänts (Etikprövningsnämnden Uppsala, dnr 2014/379).  



15 

 

I föreliggande studie uppfylls informationskravet då sjuksköterskestudenter på termin 

två informerades både muntligt och skriftligt om studien och studiens syfte för att ge deltagarna 

en inblick i vad studien syftade till att undersöka.  

Programansvarig för sjuksköterskeprogrammet gav sitt tillstånd till interventionen och 

insamlande av data i forskningssyfte. Deltagarna informeras även om att det är frivilligt att delta 

i projektet, att det är frivilligt att avbryta sitt deltagande. Det frivilliga deltagandet uppfylls då 

deltagarna skriftligen ger sitt samtycke till deltagande, vilket uppfyller samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att datainsamlingen sparas i SPSS, deltagarna är 

anonyma i data från frågeformulären, så deras integritet skyddas för att kunna användas i 

kommande studier. Deltagarna deltog i KBT-sessioner och fick fylla i frågeformulär vid tre 

tillfällen för att se utvecklingen, vilket innebär att deltagarna inte var anonyma under studiens 

gång. Deltagarna blev informerade om att information från studiens deltagare inte fick spridas. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att resultatet endast kommer att används till forskningsstudier. 

Samhällsnyttan anses stor i förhållande till riskerna med studien, då stresshantering och psykisk 

hälsa är något som behöver forskas inom. Riskerna med studien är att deltagarna kan påverkas 

av interventionen och eventuellt behöver en samtalskontakt vid Studenthälsan på universitetet, 

vilket deltagarna informerades om. 

 

Resultat 

Vilken effekt har en KBT-baserad stresshanteringsintervention i grupp på individens 

resiliens, livstillfredsställelse och användning av copingstrategier?  

 Vid beräkning av ANOVA för beroende mätning jämförs variablernas medelvärde och 

standardavvikelse, vilket kan ses nedan i tabell 1. 

 

Effekten på individens resiliens 

Mauchly’s test visade att sfäriciteten inte uppfylldes, vilket gör att en Greenhouse 

geisser-korrektion används. En Anova för upprepad mätning tillsammans med en Greenhouse-

Geisser korrektion visade att den genomsnittliga resiliensen skiljde sig mellan mätningarna 

F(2,54)= 8,594, ρ < 0,003. Post Hoc-test med Bonferroni-korrektion fann att det finns en 

signifikant skillnad mellan första och andra mätningen (p< 0,005) samt mellan andra och tredje 

(p< 0,005). Mellan första och sista mätningen uppmättes ingen signifikant skillnad (p< 0,169).  

Slutsats: Resiliensen ökade signifikant under interventionen för att efter interventionen 

minska till utgångsläget.  
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Effekten på individens livstillfredsställelse 

En Anova för upprepad mätning visade att den genomsnittliga livstillfredsställelsen 

skiljde sig mellan mätningarna F(2,54)= 4,58, ρ < 0,015. Post Hoc-test med Bonferroni-

korrektion fann att det finns en signifikant skillnad mellan första och andra mätningen (p< 

0,007). Det fanns ingen skillnad mellan första och tredje mätningen (p< 1,000) eller mellan 

andra och tredje mätningen (p< 0,136).  

Slutsats: livstillfredsställelsen ökar under interventionen, för att sedan vara stabil. 

 

Effekten på individens användning av problemfokuserad coping 

En Anova för upprepad mätning tillsammans med en Greenhouse-Geisser korrektion 

visade att den genomsnittliga problemfokuserade copingstilen skiljde sig mellan mätningarna 

F(2,54)= 6,200, p< 0,006. Post Hoc-test med Bonferroni-korrektion fann att det finns en 

signifikant skillnad mellan första och andra mätningen (p< 0,006). Det fanns även en signifikant 

skillnad mellan första och tredje mätningen (p< 0,012). Mellan andra och tredje mätningen 

fanns däremot ingen signifikant skillnad (p< 1,000).  

Slutsats: Den problemfokuserade copingstilen ökade under interventionen för att sedan 

vara stabil. 

 

Effekten på individens användning av emotionsfokuserad coping 

En Anova för upprepad mätning tillsammans med en Greenhouse-Geisser korrektion 

visade att den genomsnittliga emotionsfokuserade copingstilen inte skiljde sig signifikant 

mellan mätningarna F(2,54)= 1,05, p < 0,36.  

 

Effekten på individens användning av dysfunktionell coping 

En Anova för upprepad mätning tillsammans med en Greenhouse-Geisser korrektion 

visade att den genomsnittliga dysfunktionella copingstilen skiljde sig mellan mätningarna 

F(2,54)= 10,53, p< 0,001). Post Hoc-test med Bonferroni-korrektion fann att det finns en 

signifikant skillnad mellan första och andra mätningen (p< 0,001). Det fanns även en signifikant 

skillnad mellan första och tredje mätningen (p< 0,005). Mellan andra och tredje mätningen 

fanns däremot ingen signifikant skillnad (p< 1,000).  

Slutsats: Den dysfunktionella copingstilen minskade under interventionen för att sedan 

vara stabil. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för mätinstrumenten CD-Risc, SWLS samt 

copingstilarna Problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och dysfunktionell 

coping. Medelvärde, standardavvikelse, minimum, maximum samt Cronbach’s alpha för 

mätinstrumenten vid respektive mättillfälle.  

 M SD Min Max α 

Resiliens Mätning 1 77,79 13,13 57 105 0,906 

Resiliens Mätning 2 82,04 13,62 62 110 0,924 

Resiliens Mätning 3 72,50 8,31 54 88 0,815 

Livstillfredsställelse Mätning 1 26,43 5,47 10 33 0,875 

Livstillfredsställelse Mätning 2 28,32 4,02 17 34 0,750 

Livstillfredsställelse Mätning 3 28,11 3,85 21 35 0,794 

Problemfokuserad Mätning 1 18,36 2,23 14 23 0,572 

Problemfokuserad Mätning 2 19,39 1,81 16 23 0,340 

Problemfokuserad Mätning 3 19,61 2,35 15 24 0,582 

Emotionsfokuserad Mätning 1 27,21 2,74 22 34 0,313 

Emotionsfokuserad Mätning 2 27,79 3,11 20 32 0,624 

Emotionsfokuserad Mätning 3 27,89 3,10 20 33 0,646 

Dysfunktionell Mätning 1 25,43 4,28 17 34 0,748 

Dysfunktionell Mätning 2 22,57 3,99 17 34 0,746 

Dysfunktionell Mätning 3 23,07 3,65 16 29 0,653 

Medelvärde för respektive mätinstrument och mättillfälle visar hur variablerna har påverkats 

av stresshanteringsinterventionen samt fram till uppföljningen. Cronbach’s alpha visar att 

värden för resiliens och livstillfredsställelse är mer tillförlitliga än värdena för 

copingstrategierna. 

  

Multipel regressionsanalys 

Vid regressionsanalys används de variabler som korrelerar med den oberoende 

variabeln, som prediktorer, se tabell 2 
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Kan resiliensen prediceras av livstillfredsställelse och copingstil långsiktigt? 

I föreliggande studie beräknas prediceringen av resiliens utifrån mättillfälle 3, för att se 

den långsiktiga effekten. Med Pearsons korrelationskoefficient, framkom att det finns samband 

mellan resiliens och livstillfredsställelse, emotionsfokuserad coping samt dysfunktionell 

coping. 

En multipel regression visade hur resiliensen prediceras av livstillfredsställelse, 

emotionsfokuserad coping samt dysfunktionell coping. Variablerna hade tillsammans en 

signifikant predicering på resiliensen F(3,24)=15,59, p< 0,0001, Adj R2= 0,62. 

Livstillfredsställelsen (B= 0,34, t= 2,56) hade en signifikan predicering av resiliensen ρ< 0,017. 

Den emotionsfokuserade (B= 0,52, t= 4,29) copingen hade en signifikant predicering på 

resiliensen ρ< 0,0001. Den dysfunktionella copingen (B= -0,340, t= -2,579) hade en signifikant 

predicering på resiliensen ρ< 0,016. 

Slutsats: 62% av variansen i resiliens kan förklaras av variansen i livstillfredsställelsen, 

den emotionsfokuserade copingen och den dysfunktionella copingen tillsammans. Den 

dysfunktionella påverkade resiliensen negativt, medan den emotionsfokuserade copingen och 

livstillfredsställelsen påverkade resiliensen positivt. 

 

Tabell 2. Korrelationstabell 

Korrelationen mellan variablerna vid mätning 3 

 CD-Risc  

SWLS 0,579**  

Problemfokuserad 0,208  

Emotionsfokuserad 0,575**  

Dysfunktionell -0,477*  

*p<0,05, ** p<0,001 

Korrelationsberäkningen visar att det inte finns ett samband mellan CD-Risc och den 

problemfokuserade copingen. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur en KBT-baserad stresshanteringsintervention 

i grupp kan öka stresshanteringsförmågan och därmed även den psykiska hälsan bland 

sjuksköterskestudenter, som studerar på termin 2 vid Karlstad universitet. För att undersöka och 
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besvara syftet med studien besvarade deltagarna frågeformulär för resiliens, 

livstillfredsställelse och copingstrategier vid tre tillfällen för att mäta effekten av 

stresshanteringsinterventionen.  

Studiens resultat visar att deltagarnas resiliens, problemfokuserade coping och 

livstillfredsställelse ökade under interventionen och bibehölls långsiktigt. Resiliensen ökade 

under stresshanteringsinterventionen för att sedan minska. Den emotionsfokuserad copingen 

förändrades inte. Att livstillfredsställelsen, problemfokuserade- och dysfunktionella copingen 

har förändrats under interventionen för att sedan vara stabila fram till uppföljningsmötet, 

stämmer överens med (Butler et al., 2006), som menar att effekten av en KBT-intervention 

kvarstår under en längre tid.  

Studiens resultat visar att deltagarnas resiliens ökar under interventionen, för att sedan 

minska till samma nivå som innan interventionen startade. Enligt Connor och Davidson (2003) 

och Richardson (2002) kan individens resiliens förbättras genom behandling, exempelvis KBT, 

då individen blir medveten om sina styrkor och tillgångar samt hur kropp och sinne samverkar, 

vilket även visas i denna studie vid mätningen direkt efter interventionen. Att resiliensen har 

minskat fram till uppföljningsmötet överensstämmer inte med tidigare forskning som menar att 

adaptiva copingstrategier och hög livstillfredsställelse korrelerar med en hög resiliens (Lazarus 

& Folkman, 1984; Leipold & Greve, 2009). Resiliensen som är ett mått på individens 

motståndskraft mot att påverkas psykiskt av utmanande situationer (Richardson, 2002), tyder 

istället på att sjuksköterskestudenternas psykiska hälsa har minskat vid uppföljningsmötet. 

Minskningen av resiliensen fram till uppföljningsmötet kan bero på att deltagarna under tre 

månader haft tid och möjlighet till att reflektera över nya kunskaper och förmågor men inte fullt 

ut hunnit bearbeta och ändra sina tanke- och beteendemönster för att det ska bli en del av 

individens vardag.  

Livstillfredsställelsen ökade under interventionen och bibehölls långsiktigt, vilket enligt 

Pavot och Diener (2008) innebär att deltagarna även har en bättre psykisk hälsa. Pavot och 

Diener (1993) fann att medelvärdet för högskolestudenter var 23,9 medan deltagarna i 

föreliggande studie fick medelvärde 26,4 vid första mätningen och 28,3 vid tredje mätningen, 

vilket visar att deltagarna i studien har ett högre genomsnitt än genomsnittsstudenten.  

Den problemfokuserade copingen ökade, medan den dysfunktionella minskade under 

interventionen och bibehölls långsiktigt. Den emotionsfokuserade copingen förändrades inte. 

Då den problemfokuserade copingen ökade, har deltagarna börjat använda sig av strategier 

såsom att planera och ta råd från omgivningen för att aktivt kunna hantera utmanande 

situationer (Coolidge et al., 2000). Den dysfunktionella copingen minskade, vilket enligt 
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Coolidge et al. (2000) innebär att deltagarna använder sig mindre av förnekelse, självanklagelse 

och uppgivenhet. Dessa två förändringar tillsammans visar att deltagarna har en bättre 

stresshantering då de upplever en bättre kontroll över situationen samt upplever sig ha resurser 

för att hantera situationen och dess krav, vilket även tyder på en bättre psykisk hälsa (Lazarus 

& Folkman, 1984; Wilson et al., 2005). 

I resultatet framkommer att det inte finns ett samband mellan resiliens och 

problemfokuserad coping, vilket inte stämmer överens med Connor och Davidson (2003) och 

Lazarus och Folkman (1984) som menar att resiliensen kan ökas genom adaptiva 

copingstrategier och ökad livstillfredsställelse. Resiliensen har ett negativt samband med 

dysfunktionell coping, vilket stämmer överens med Lazarus och Folkman (1984) som menar 

att den dysfunktionella copingen ökar den psykiska ohälsan. I studien framkommer att 

livstillfredsställelse, emotionsfokuserad coping samt dysfunktionell coping tillsammans 

predicerar graden av resiliens hos deltagare, dock visas att val av copingstrategier inte 

predicerar resiliensen.  

Resultatet visar att deltagarnas copingförmåga och copingstrategier har förbättrats, då 

den problemfokuserade copingen har ökat, den dysfunktionella minskat samt att den 

emotionsfokuserade copingen är oförändrad, vilket innebär att de kan hantera utmanande 

situationer på ett effektiva sätt. Att kunna hantera utmanande situationer ger positiva 

upplevelser (Diener, 20009), vilket förklarar varför livstillfredsställelsen har ökat bland 

sjuksköterskestudenterna. Ett ökat användande av problemfokuserad coping innebär enligt 

Leipold och Greve (2009), att individen även har en högre resiliens och psykisk hälsa, vilket 

stämmer överens med studiens kortsiktiga resultat. För det kortsiktiga resultatet, visades att 

deltagarnas stresshantering har förbättrats samt att den psykiska hälsan har ökat. Det långsiktiga 

resultatet visar att stresshanteringen har förbättrats men att deltagarna påverkas psykiskt av 

situationen. Dock visar tidigare forskning att en bra copingförmåga och hög livstillfredsställelse 

gör att individer inte påverkas psykiskt av utmanande situationer (Diener, 2000; Lazarus & 

Folkman, 1984). Studien visar att en KBT-baserad stresshanteringsintervention förbättrar 

deltagarnas stresshantering och psykiska hälsa.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är ett experiment med inomindividsdesign, då samma grupp mäts vid 

tre tillfällen. Fördelen med designen är att det ger en högre power, det vill säga en mindre risk 

för Typ II-fel vilket innebär att det är en mindre risk för att anta ett signifikant resultat av en 

slump (Borg & Westerlund, 2012). Att mäta samma grupp vid flera tillfällen, kan även påverka 
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studiens interna reliabilitet på grund av ordereffekten, då deltagaren tröttnar eller lär sig 

förväntade svar (Borg & Westerlund, 2012).  

Vid självskattningsskalor finns en risk för svarsbias, då deltagarna är medvetna om sina 

svar och att de motsvarar studiens syfte, sociala normer och en omedveten önskan om att 

uppträda socialt önskvärt och acceptabelt (Howit & Cramer, 2014), vilket gör att 

självskattningsskalor inte kan ses som helt valid. Svarsbias kan i föreliggande studie bero på 

deltagarnas eget intresse och förståelse för psykisk hälsa och KBT, samt påverkan från andra 

deltagare på KBT-sessionerna. Att det är många tester att besvara kan enligt Carver (1997) göra 

deltagarna otåliga och därmed besvarar påståendena mindre seriöst och genomtänkt, vilket i 

föreliggande studie främst kan påverka uppföljningsresultaten.  

I studien förekom ett stort bortfall bland deltagarna. De största anledningarna var tidsbrist, 

hemuppgifter samt svårigheter att tillgodose sig ny kunskap. De deltagare som valde att fortsätta 

och genomföra studien, kan vara de deltagare som redan innan studien hade en bra 

stresshantering och psykisk hälsa och därmed klarade att genomföra både ordinarie studier och 

stresshanteringsinterventionen, vilket exempelvis visas genom att deltagarna har ett högre 

välbefinnande än genomsnittsstudenten. I studien blev det signifikanta skillnader i både 

livstillfredsställelse, copingstrategier och resiliens. Ett litet stickprov med deltagare med 

övervägande god stresshanteringsförmåga och psykisk hälsa, gör att resultatet inte kan 

generaliseras. Enligt Borg och Westerlund (2012) bör stickprovet bestå av N≥50+8m, där m 

står för antal prediktorer, vilket i föreliggande studie skulle innebära ett minimum på 74 

deltagare för att få ett resultat som kan generaliseras och därmed minska både den interna och 

externa validiteten i studien. I föreliggande studie deltog endast 28 individer, främst kvinnor på 

en specifik utbildning, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras till andra populationer. För 

att öka den externa validiteten skulle ett större urval behövas, för att kunna generalisera 

resultatet.  

I föreliggande studie uppmättes Cronbach’s alpha för de tre copingstilarna för 

respektive mättillfälle, vilket visar på att den problemfokuserade och emotionsfokuserade 

copingstilen hade en låg Cronbach’s alpha och därmed en låg tillförlitlighet. Den 

dysfunktionella copingstilen hade en god reliabilitet. Då den problemfokuserade och 

emotionsfokuserade copingen hade låg tillförlitlighet, kan resultaten vara missvisande och 

därmed påverka studiens interna reliabilitet och resultat. En låg cronbach’s alpha kan vara 

anledningen till att coingstrategierna inte korrelerade med livstillfredsställelse och resiliens, 

vilket även påverkar resultatet av den multipla regressionen. Trots att det blev signifikant 

skillnad i användning av copingstrategier, kan mätningarna vara missvisade på grund av den 
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låga tillförlitligheten. Det som ökar den interna validiteten i studien är att 

stresshanteringsinterventionen genomfördes i studiemiljö, då resultatet ska visa hur 

stresshanteringen och den psykiska hälsan förändras under studietiden. 

 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att vid en senare mätning kontrollera hur resiliensen har 

förändrats, om minskningen i föreliggande studie beror på att deltagaren behöver tid för 

reflektion och bearbetning av ny kunskap. Vidare skulle det vara intressant att undersöka fler 

studenter, på olika program, för att se skillnader mellan programstudenter samt få ett mer 

tillförlitligt och generaliserbart resultat. Det skulle vara intressant att undersöka hur individens 

stresshantering och användning av copingstrategier påverkas av personligheten och 

anknytningsmöster, och hur de kan förändras med en stresshanteringsintervention.  

 

Slutsats 

Många sjuksköterskestudenter upplever redan under studietiden symtom på stress och 

utmattning, vilket gör dem mindre förberedda inför yrkeslivet. För att öka studenternas 

stresshanteringsförmåga och därmed även den psykiska hälsan, behövs upplevelse av 

välbefinnande och resurser att hantera vardagliga motgångar. Trots ett stort bortfall i studien 

framkommer att en KBT-baserad stresshanteringsintervention ökar individens 

stresshanteringsförmåga samt att den bibehålls långsiktigt. Det behövs mer forskning för att se 

nyttan med stresshanteringsinterventionen och dess effekt på sjuksköterskestudenter.   
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