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Sammanfattning 
 

Sjuksköterskor utsätts för känslomässiga situationer i arbetet med patienter såsom sorg och 

glädje. Situationerna kan vara påfrestande men yrket medför ändå att patienter måste bemötas 

på ett positivt sätt. Påfrestningarna kan leda till att sjuksköterskan drabbas av stress och på 

lång sikt av utbrändhet. Tidigare forskning visar att anställdas välbefinnande spelar en 

grundläggande roll i en patients hälsa.  

 

Syftet med uppsatsen var att få kunskap om sjuksköterskors arbetsförhållanden samt att 

undersöka vilka specifika faktorer som kan leda till stress. Vidare undersöktes samband 

mellan sjuksköterskornas ålder och/ eller yrkeserfarenhet och det emotionella arbetet. Det 

genomfördes en enkätundersökning där 165 enkäter delades ut varav 80 svarade. 

 

Resultaten som visserligen inte kan generaliseras visar dock att sjuksköterskorna överlag hade 

goda arbetsförhållanden och ett gott socialt stöd, genomsnittlig arbetsmängd och en 

genomsnittlig påverkan. Det fanns inget som tyder på att ålder och yrkeserfarenhet har 

samband med stress, men det förekom ett samband mellan socialt stöd och ålder, dock inte 

mellan ålder och yrke. Den emotionella belastningen såg generellt sett god ut, men det fanns 

samband mellan emotionellt engagemang och välbefinnandet.  

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, Stress, Psykosocial arbetsmiljö, Emotionellt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nurses' working conditions 
A quantitative study in a hospital in southern Sweden 
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Abstract 
 

Nurses are exposed to emotional situations at work with patients such as sadness and joy. The 

situations may be stressful but the profession does, however, that patients need to be 

addressed in a positive way. The stresses can lead to nurse suffering from stress and 

ultimately burnout. Previous research shows that employees' welfare plays a fundamental role 

in a patient's health. 

 

The purpose of this paper was to gain insight into nurses' working conditions and to 

investigate the specific factors that can lead to stress. It was further examined links between 

nurses' age and / or professional experience and the emotional work. It was conducted a 

survey in which 165 questionnaires were distributed of which 80 responded. 

 

The results certainly can not be generalized, however, shows that nurses generally had good 

working conditions and a good social support, the average amount of work and an average 

impact. There was no indication that age and professional experience related to stress, but 

there was a relationship between social support and age, but not between age and occupation. 

The emotional load looked good overall, but there was a link between emotional engagement 

and wellbeing. 

 

Keywords: Nurses, Stress, Psychosocial work environment, Emotional work. 



 

Förord 

 

Den här c-uppsatsen har varit en spännande och lärorik resa där skrivandet vid ett flertal 

tillfällen varit mödosamma men samtidigt berikande genom många nya intryck och 

upplevelser. 

 

Valet av inriktning till uppsatsen grundar sig i att vi båda är intresserade av hur 

sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö ser ut samt de konsekvenser som kan uppkomma av 

dåliga arbetsförhållanden. Dessutom har vi en utbildning inom arbetsvetenskap, där det 

framhålls hur viktigt det är att ha kännedom över olika arbetens arbetsförhållanden där stress 

ingår som en central faktor. Stress är något som är vanligt förekommande och uppkommer 

genom att en individ under en längre period utsetts för mer påfrestningar än vad som klaras 

av. Det har tidigare forskats mycket kring stress men inte om stressen är kopplad till ålder och 

yrkeserfarenhet, därför valde vi att undersöka detta vidare.  

 

Först vill vi rikta ett stort Tack till alla deltagande sjuksköterskor i södra Sverige som ställt 

upp och bidragit med värdefull information och som gjort det möjligt för oss att utföra vår 

undersökning. Vidare vill vi Tacka Ylva Källman som varit den första kontaktperson som 

bidragit med information, vilket medförde att vi kunde fortsätta med studien.  

 

Vi vill även Tacka vår handledare Tomas Berggren för ett stort engagemang, tålamod, 

inspiration och för att ha bidragit med konstruktiv kritik under studiens gång. Detta gav oss 

möjlighet till att skapa en bra uppsats.  

 

Tack för oss och trevlig läsning! 

 

 

Milica Kostov och Lotta Wernebäck 

Halmstad, maj 2010 
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Inledning 

 
Sjuksköterskors arbetsförhållanden spelar en viktig roll i arbetet med den dagliga 

patientkontakten (Keuter, Byrne, Voell, Larson 2000). Aiken (www.vardfacket.se) har 

genomfört ett flertal studier där det visats att kvaliten på patientens vård i hög grad påverkas 

av sjuksköterskors arbetsförhållanden.  Enligt Aiken handlar yrket inte enbart om omvårdnad 

och bemötande utan det finns dessutom starka samband mellan patientsäkerthet och 

arbetsmiljö.  

 

För att kunna förklara hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar en individs välbefinnande 

kan olika modeller tillämpas. Modellerna används för att kunna förstå sambanden mellan 

upplevelsen av välbefinnandet, arbetstillfredsställelsen och stress. En generell beskrivning av 

hur arbetsförhållandena påverkar välbefinnande och hälsa tas upp i Levi-Kagan-Theorells 

modell som beskriver vikten av arbetes upplägg och ledning. Dessa faktorer tillsammans med 

individspecifika förhållanden påverkar en individs beteendemässiga, psykologiska och 

fysiologiska reaktioner. En annan modell som kan förklara betydelsen av psykosociala 

förhållandens betydelse för arbetstillfredsställelse är Karaseks krav-kontroll-stöd modell 

(Jeding et al. 1999). Personer inom vården har specifika krav på emotionella engagemang, 

som kan utgöra belastningsfaktor. När det gäller sjuksköterskans emotionella krav 

förekommer det känslomässiga påfrestningar i situationer där lidande och död är ofta 

förekommande, trots det behöver sjuksköterskan ändå uppvisa ett glatt ansikte (Hochschild, 

2003).  

 

Sjuksköterskor utsätts för känslomässiga situationer i det dagliga arbetet med patienter. Det 

kan vara olika emotionella svårigheter som påverkar sjuksköterskan men yrket förutsätter 

ändå att kunna bemöta patienten på ett positivt sätt. Detta gör att de egna känslorna 

undertryckts och en konsekvens till de undertryckta känslorna kan innebära stress som på sikt 

kan leda till utbrändhet (Hochschild, 2003). Enligt Brundin (2004) kan utbrändhet definieras 

som en ständig utmattning hos individen som medför att personen inte kan arbeta under en 

längre period.  

 

I en artikel av Hayes et al.(2005) har det utförts en analys i hur vanligt förekommande det är 

att sjuksköterskor lämnar eller byter arbete. I artikeln framkom det att emotionell utmattning, 

stress och organisatoriska problem var några av de bakomliggande orsakerna till att varför 

många sjuksköterskor väljer att byta arbete.  I samma studie diskuterades de olika sambanden 

som fanns mellan ålder och hur ofta sjuksköterskor byter arbetsplats. 

 

Syfte 

Specifikt är syftet med uppsatsen att få kunskap om sjuksköterskors arbetsförhållanden och 

undersöka vilka specifika faktorer som kan leda till stress.  

 

Problemformuleringar 

 Hur uppfattar sjuksköterskor sin arbetssituation och vilka faktorer i denna är kopplade 

till stress? 

 Förekommer det skillnader i stressupplevelsen beroende på ålder och - eller 

yrkeserfarenhet? 

 I vilken utsträckning påverkas sjuksköterskorna känslomässigt av sitt arbete och vilka 

konsekvenser på välbefinnandet kan det få? 
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Avgränsning 

En avgränsning gjordes genom att endast undersöka psykosociala arbetsförhållanden för en 

grupp inom vårdarbete dvs. sjuksköterskor.  

 

Teoretisk referensram och tidigare forskning 

 

    Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetets uppläggning och ledning ingår som viktiga delar i den psykosociala arbetsmiljön. 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö tar inte i första hand fasta på arbetets fysiska egenskaper 

utan arbetets uppläggning och medarbetarnas relationer.  För att kunna förklara hur den 

psykosociala arbetsmiljön påverkar en individs hälsa och välbefinnande har många modeller 

genom åren utarbetats, en modell kallas för Levi-Kagan-Theorell modellen (figur1).    

Det viktigaste i modellen enligt författaren Jeding et al.(1999) är den individuella tolkningen 

av arbetssituationen som leder till olika konsekvenser för individen såsom beteendemässiga, 

psykologiska och fysiologiska.  

 

Modellen kan förklaras på följande sätt; ”Arbetets uppläggning och ledning leder till 

reaktioner via individen(det individuella programmet). Reaktionerna kan vara av olika slag, 

vanligtvis delar man in dem i beteendemässiga, psykologiska och fysiologiska reaktioner. En 

psykologisk reaktion kan vara oro eller koncentrationssvårigheter, och blodtryckshöjning är 

ett exempel på en fysiologisk reaktion” (Jeding et. al 1999:9). 

 

 
Figur 1: Modell enligt Levi-Kagan-Theorell (Jeding et al. 1999:9). 
 

    Psykologiska faktorer i arbetsmiljön 

En dålig arbetsmiljö kan leda till indirekta eller direkta effekter på arbetet.  

De direkta effekterna kan vara konsekvensen av det låga inflytandet som leder till lägre 

produktivitet. De indirekta innebär att den dåliga psykosociala arbetsmiljön leder till dålig 

hälsa och via sämre hälsa till lägre produktivitet. Modellen nedan visar de direkta och 

indirekta effekterna på arbetet(Figur 2).  

 

 
Figur 2: Direkta och indirekta effekter på effektivitet.(Jeding et al. (1999:14) 
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De direkta effekterna kan vara sjuknärvaro, konflikter mellan anställda och bristfällig 

bemanning och de indirekta effekterna kan vara sämre ohälsa där stress och utbrändhet kan 

vara två bidragande faktorer (Jeding et al. 1999). 

 

Stress 

 

    Definition 

En konsekvens av den psykosociala arbetsmiljön kan vara att en individ upplever stress. 

Själva begreppet stress blev först etablerat med forskaren Hans Selye. Selye definierade stress 

och stressreaktioner utifrån sin ”icke-specificitetsteori” som en ” ospecifik, det vill säga 

allmängiltig, kroppslig reaktion på varje slags påfrestning som vi utsätts för. Om det är kyla, 

värme psykosocial påfrestning, eller vad det än är (stresssor) så blir den kroppsliga 

reaktionen densamma”(Währborg, 2009:45). 

  

Stress beskriver människans inre processer där förmågan ställs emot omgivningens krav och 

påfrestningar. Själva termen stress är ett begrepp som används flitigt trots att det inte finns 

någon vedertagen definition. Enligt Währborg (2009) är en möjlig konsekvens av att arbeta 

under hög påfrestning under lång tid utbrändhet som alltså kan betraktas som en effekt av en 

hög långvarig stress. För att förtydliga diagnoser i medicinska sammanhang och tydliggöra 

stressbegreppet kan konsekvenserna av stress definieras som utbrändhet, depression och 

utmattning.  

 

Enligt Demir et al. (2003) innebär sjuksköterskeyrket en hög risk att drabbas av utbrändhet. 

Begreppet kan definieras som en konsekvens av jobb relaterad stress som innebär psykiska 

och fysiska utmattningstillstånd. Utbrändhet kan vara en bidragande faktor till att 

sjuksköterskor säger upp sig. Andra negativa konsekvenser med yrket är att familjelivet blir 

svårt att kombinera med arbetslivet, självkänslan påverkas och sömnsvårigheter kan 

förekomma.  I artikeln presenterades också en beskrivande studie om de faktorer som orsakar 

utbrändhet i sjuksköterskors arbets och privat liv. Resultaten från undersökningen visade att 

sjuksköterskor med hög utbildning/yrkeserfarenhet/status löper en mindre risk att bli 

utbrända. De som har problem med arbetskollegor och som inte känner arbetstillfredsställelse 

på sin arbetsplats löper större risk att drabbas av utbrändhet. Slutligen framkom det att 

sjuksköterskor som har problem med ekonomin, har huvudansvaret för hushållsarbetet och 

har svårigheter med sina barn ökar risken för att drabbas av utbrändhet.  

     

    Kronisk stress 

Wicks (2005) skriver om ett begrepp som författaren kallar för ”secondary stress” eller 

kroniskt stress och hur den påverkar människor som arbetar med ett yrke som kräver 

emotionellt engagemang. För att förstå begreppet är det viktigt enligt Wicks att det finns en 

förståelse för de bakomliggande orsakerna till varför kronisk stress uppkommer. Enligt Wicks 

kan kronisk stress delas upp i tre underrubriker som vårdpersonal kan utsättas för. Exempel på 

möjliga konsekvenser på höga aspekter av stress är följande; 

 

 Utbrändhet  

 Posttraumatisk stress 

 Dessutom kan ohälsosamma aspekter inom sjukvårdskulturen vara en bakomliggande 

faktor till att risken för utbrändhet ökar (Wicks, 2005). 
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Tidigare forskning har genomförts där en analys har utförts om hur ofta sjuksköterskor byter 

arbete och vilka faktorer som är en bidragande del till att det uppkommer. Enligt Hayes et al. 

(2005) framkom det att emotionell utmattning, stress och andra organisatoriska orsaker kan 

vara en bidragande faktor till att ett flertal sjuksköterskor lämnar eller byter arbete. I studien 

kom det också fram att det finns samband mellan ålder och ”nurse turnover”. Det framkom att 

sjuksköterskor över 50 känner sig mer nöjda och tillfredsställda med sitt yrke och är därmed 

mindre benägna att byta arbete. Tendensen att byta arbete hos yngre sjuksköterskor är kopplat 

till arbetstillfredssällelse och stress. 

 

    Krav-kontroll-stöd modellen  

En modell som kan användas för att beskriva viktiga komponenter i den psykosociala 

arbetsmiljön är den så kallade Karaseks krav-kontroll-stöd modellen. Modellen belyser hur 

krav, kontroll samt stöd samverkar och påvisar faran med över och under stimulans i 

kombination med påverkan i arbetet (Jeding et al. 1999). Enligt Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson och Lundberg (2006) består individens handlingsutrymme av ”vardagsdemokrati” 

och hur individen kan utöva kontroll över arbetet. ”Vardagsdemokratin” består utav 

beslutsfattande och uppgiftskontroll vilket innebär på vilket sätt individen kan ta beslut och 

påverka sitt arbete. Krav-kontroll-stöd modellen har kompletterats utav en tredje dimension 

som i modellen benämns som socialt stöd Allvin et al (2006).  

 

    Krav 

Kraven på en sjuksköterska kan både vara mentala och fysiska. Enligt Jeding et al.(1999) 

handlar de psykologiska arbetskraven om ”hur hårt du arbetar” och de psykologiska kraven 

kan delas upp i kvantitativa och kvalitativa krav. Kvantitativa krav kan handla om krav på 

produktivitet medan kvalitativa krav kan handla om krav på koncentration och prestation. 

 

    Kontroll 

Ordet kontroll brukar beskrivas som hur mycket kontroll en individ har över sitt arbete. 

Kontrollen som en person har på sitt arbete brukar delas upp i deltagande i beslutsfattande, 

färdighetskontroll och uppgiftskontroll. Deltagandet i beslutsfattandet innebär ifall 

sjuksköterskan har kontroll över arbetssituationen, vilket kan innebära att personen kan 

påverka beslut som kan röra arbetstider och delaktighet i förändringar på arbetsplatsen. 

Färdighetskontroll innebär ifall personen har kontroll över kunskaps- och 

färdighetsanvändandet. Uppgiftskontroll innebär att personen ska ha kontroll över själva 

arbetet. Det handlar om ifall personen har kontroll över arbetsuppgifternas utförande samt 

planering (Jeding et al.1999). 

 

    Socialt stöd 

Socialt stöd kan en individ få från både arbetskamrater, familj och vänner. Allt stöd en person 

får från omgivningen brukar räknas som socialt stöd. Socialt stöd brukar delas upp i två olika 

kategorier såsom emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd är det stöd 

personen får ifall någon lyssnar på en och instrumentellt stöd är det stöd som personen får 

ifall någon hjälper dig med dina arbetsuppgifter (Jeding et al.1999). 
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Figur 3: Illustration av Karaseks Krav-kontroll-stöd modell.(Karasek & Theorell, 1990) 
 

Det som avgör i vilken ”ruta” individen hamnar i beror på hur upplevelsen av krav, kontroll 

och stöd är på en arbetsplats. Upplever individen högt stöd och stort handlingsutrymme och 

låga krav kommer individen att uppleva en avspänd arbetssituation. Har individen högt stöd 

och stort handlingsutrymme och höga krav kommer individen att vara aktiv i sin 

arbetssituation. Det är dessa dimensioner som individen och arbetsgivaren ska sträva efter och 

kallas för ”ideal” läget. Upplever individen för lågt stöd och för lågt handlingsutrymme och 

för låga krav kommer individen att bli passiv i sitt arbete. Har individen lågt socialt stöd och 

lågt handlingsutrymme och för höga krav kommer individen att uppleva en spänd 

arbetssituation. Individen kommer i det läget befinna sig i det ”spända” läget som också 

beskrivs som en mindre bra ruta (Jeding et al.1999). 

     

    Emotionellt arbete 

Sjuksköterskors arbetsuppgifter kännetecknas bland annat av att visa medkänsla, vara 

omhändertagande och att uppvisa ett emotionellt engagemang för patienten. Dessutom ska 

sjuksköterskor trots svårt sjuka och ibland besvärliga patienter försöka visa ett glatt ansikte. 

Arbetskraven i arbetet med patienter kan förekomma i form av emotionella krav där kraven 

kan påverka sjuksköterskan känslomässigt. En studie av Mackintosh (2000) belyser vikten av 

sjuksköterskans emotionella arbete som kräver mycket av personen. Sjuksköterskan blir då 

tvungen att sätta upp en personlig mur, som betyder att sjuksköterskan förhindrar att inte 

påverkas för mycket av det emotionella arbetet yrket innebär.  

 

I Mackintosh’s studie visas också att sjuksköterskors arbetsförhållanden och arbetsuppgifter 

kan vara påfrestande och tidskrävande. Arbetet kan vara påfrestande för sjuksköterskan av 

den orsaken att de kan bemötas dåligt av patienten. Arbetet kan också vara tidskrävande 

eftersom sjuksköterskan ofta kan ha svårt att hinna med sina arbetsuppgifter beroende på 

arbetsmängden. Trots detta krävs det att sjuksköterskan ändå uppvisar en positiv attityd även 

om det finns besvärliga patienter och långa patient köer. Det typiska sjukhussystemet kan 

enligt artikeln påverka de anställda på så sätt att personalen kan drabbas av depression, 

ångest, emotionell belastning och sorg. Det framkommer dessutom att den emotionella 

erfarenheten bidar till att sjuksköterskan löper större risk att drabbas av negativa tankar där 

konsekvensen sedan kan bli att sjuksköterskan kommer in i en negativ cykel som kan vara 

svår att ta sig ur.  
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Enligt Hochschild (2003) innehåller många yrken emotionellt arbete och ett av de vanligaste 

yrkena som ställs inför emotionella ställningstaganden dagligen är sjuksköterskeyrket. Ett 

yrke som kräver tanke, känsla och som går ut på att få andra människor att må bra. Att som 

sjuksköterska ställas inför att dagligen vårda sjuka människor med en positiv och glad attityd 

kan leda till att personen undertrycker sina egna känslor. Sjuksköterskan kanske egentligen 

mår eller känner annorlunda men tvingas att uppvisa det motsatta och det kan innebära en stor 

kostnad för sjuksköterskan. Kostnaden kan leda till att personen tappar energi och inte 

upplever arbetet som lika engagerande och motiverade som tidigare. Detta kan enligt 

Hochschild (2003) beskrivas som en transmutation av känslostyrningen som leder till att en 

förvandling av ens privata känslor sker och därav kan inre stress uppstå då ens egna tankar 

och känslor förtrycks. Sjuksköterskan har en ”skyldighet” att gentemot patienten och 

organisationen alltid visa ett positivt engagemang under arbetet. Det skådespel som en 

sjuksköterska tvingas visa upp inför patienter brukar definieras enligt Hochschild (2003) som 

surface acting och deep acting. Surface acting innebär att personen väljer att manipulera sina 

känslor genom att personen döljer eller visar upp olika känslor medvetet, dessa känslor enligt 

Hochschild (2003) är äkta men är framkallade av individen själv. Deep acting innebär också 

att äkta känslor visas men personen tror även på sitt eget skådespeleri och på de känslorna 

som personen själv framkallar. Hochschild (2003) menar att en individ som arbetar med ett 

emotionellt arbete ställs inför olika ställningstaganden. Dessa kan vara att sjuksköterskorna 

ska visa ett emotionellt engagemang, vara tålmodiga och trots besvärliga patienter uppvisa ett 

glatt ansikte. Enligt Hochschild (2003) kan konsekvensen av ett långvarigt emotionellt arbete 

och undertryckta känslor innebära att personen drabbas av utbrändhet och bli alienerade i sin 

yrkesroll. 

 

Koponen et al (2009) presenterar en artikel att anställdas välbefinnande spelar en 

grundläggande roll för patients hälsa. Med det menar författarna (Koponen et al.2009) att 

vårdens effektivitet styrs av de anställdas hälsa och av organisationen där den slutgiltiga 

effekten blir patientvården. Varje individ bär på en ryggsäck med olika värderingar, 

målsättningar och syn på ledarskap och därför kan dessa olikheter påverka medarbetarna 

vilket kan öka risken till att drabbas av emotionell utmattning. På liknande sätt kommer dessa 

skillnader att påverka den psykosociala arbetsmiljön och därav påverka patientvården. Denna 

cykel illustreras enligt följande; 

 

Sjuksköterskor → organisationens primärvård →psykosociala arbetsmiljön (stress) 

→emotionell utmattning →patientvård. 

 

Frågeställningarna har formulerats utifrån tidigare forskning och teorier. Följande 

frågeställningar har formulerats:  

 

 Hur uppfattar sjuksköterskor sin arbetssituation och vilka faktorer i denna är kopplade 

till stress? 

 Förekommer det skillnader i stressupplevelsen beroende på ålder och - eller 

yrkeserfarenhet? 

 I vilken utsträckning påverkas sjuksköterskorna känslomässigt av sitt arbete och vilka 

konsekvenser på välbefinnandet kan det få? 
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Metod 
   

    Forskningsmetodologisk ansats 

Undersökningens syfte var att skapa en översiktlig bild av sjuksköterskors arbetssituation. 

Eftersom författarna ville nå ut till ett flertal sjuksköterskor genomfördes en kvantitativ 

undersökning. Metoden är en fördel att använda sig av då uppgiften är att skapa en överblick 

över ett flertal olika stora områden (Eliasson, 2010). Vår undersökning genomfördes på ett 

sjukhus i södra Sverige.  

     

    Respondenterna  

165 enkäter delades ut till ett sjukhus i södra Sverige.  Medverkande var fördelade på kvinnor 

och män. Antalet kvinnor var 79 och antalet män 4. Ålderfördelningen såg ut på följande sätt:  
 

Tabell 1: Antal respondenter fördelade på ålder 

 

Ålder Antal 

18-34 25 

35-49 39 

50-65 19 

 

 

    Urval och bortfall 

Antal avdelningar lottades ut och av dessa genomfördes undersökningen på dem som var 

intresserade av att delta. Urvalet bestod av ett slumpmässigt urval eftersom de olika 

avdelningarna lottades fram och av ett tillgänglighetsurval av dessa som visade sig vara 

intresserade av att deltaga. Sammanlagt delades det ut 165 enkäter till avdelningscheferna på 

de avdelningar som var intresserade av att delta. Bortfallet var 82 enkäter.  

 

   Material 

Den information som har använts i undersökningen bygger på en enkät som bestod av 58 

frågor som behandlar arbetsbelastning, påverkansmöjligheter, arbetstillfredsställelse, socialt 

stöd, organisationskultur, samband mellan arbete och privatliv, välbefinnande och hälsa och 

emotionellt engagemang (bilaga 1). Tillsammans med enkäten lämnades det ut ett missivbrev 

där en presentation av författarna gjordes samt en beskrivning av syftet med undersökningen 

och enkäten där även etiska ställningstaganden togs upp. Frågorna 1 till 44 i enkäten är tagna 

direkt ifrån QPS Nordic (Dallner et al. 2000) (bilaga 1) och fråga 45 till 52 är tagna från en 

enkät som använts för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön vid en högskola i södra 

Sverige. Fråga 53 till 57 är frågor som är formulerade av oss själva i samråd med handledaren 

(tabell 2). En beskrivande översikt över enkätens innehåll finns i tabell 2 där bakgrundsdelen 

handlar om frågor om ålder, kön, anställningsomfattning etcetera. Delen om arbetsbelastning 

tar upp frågor som ”är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? och har du 

gått till arbetet trots att du känt dig sjuk?. Därefter kommer olika frågor om 

påverkansmöjligheter som kan du påverka mängden arbete du får? och om respondenten är 

nöjd med möjligheterna att påverka. Delen om arbetstillfredsställelse tar upp frågor som är du 

nöjd med kvaliteten på det arbete du gör?och om respondenten anser att arbetet är 

meningsfullt. Sedan följs frågor om socialt stöd där frågor om respondenterna får stöd från 

arbetskamrater respektive chefer . I delen om organisationskultur får respondenterna 

möjlighet att svara på hur klimatet på arbetsplatsen ser ut. Därefter följer frågor om 
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sambandet mellan arbete och privatliv där frågor som påverkar kraven i ditt arbete ditt hem 

och familjeliv på ett negativt sätt ställs. Enkäten följs av frågor om välbefinnande och hälsa 

där respondenten får svara på om de haft huvudvärk eller svårt att sova. Slutgiltigen avslutas 

enkäten med frågor om emotionellt engagemang där frågor som i vilken utsträckning tänker 

du på enskilda patienter efter dagens slut?ställs (bilaga 1).  

  

 
Tabell 2: Frågorna fördelade på områden 

1-7 Bakgrundsfakta 

8-18 Arbetsbelastning 

19-25 Påverkansmöjligheter 

26-30 Arbetstillfredsställelse 

31-37 Socialt stöd 

38-42 Organisationskultur 

43-44 Samband mellan 

arbete och privatliv 

45-52 Välbefinnande och 

hälsa 

53-57 Emotionellt arbete 

 

 

Frågorna på enkäten hade följande svarsalternativ: 

 

1. Mycket sällan eller aldrig / mycket lite eller inte alls 

2. Ganska sällan / ganska lite 

3. Ibland / något  

4. Ganska ofta / ganska mycket 

5. Mycket ofta eller alltid / väldigt mycket 

 

QPS Nordic är en enkät som är en välanvänd enkät inom den psykosociala arbetsmiljön och är 

också validerad i fyra olika nordiska länder Norge, Danmark, Finland och Sverige (Dallner et 

al.2000). 

För att få fram en övergripande beskrivning över sjuksköterskornas arbetsförhållanden 

beräknades först ett index över de olika kategorierna utifrån enkäten (bilaga 1). Kategorierna 

som redovisades under resultatet benämndes som arbetsbelastning (arb), 

påverkansmöjligheter (påv), arbetstillfredsställelse (arbt), socialt stöd (soc), den negativa 

organisationskulturen (org 1), den positiva organisationskulturen (org 2), det negativa 

välbefinnandet (välbef 1), det positiva välbefinnandet (välbef 2), det negativa emotionella 

engagemanget (emot 1) och det positiva emotionella engagemanget (emot 2). Värdena på 

respektive index fördelades på en skala där ett indikerar ett lågt värde och fem indikerar ett 

högt värde genom alla dessa kategorier.   

 

Under kategorin arbetsbelastning representerade ett lågt värde att arbetet inte var påfrestande i 

den bemärkelsen att arbetsmängden och kraven inte var ansträngande. Ett högt värde stod för 

att arbetskraven upplevdes som för svåra och slitsamma. Det låga värdet under kategorin 

påverkansmöjligheter innebar sämre möjligheter till påverkan på arbetet och det höga värdet 

representerade möjligheten till högt inflytande på arbetet, det vill säga större 
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påverkansmöjligheter. Ett lågt värde inom kategorin arbetstillfredsställelse betydde att 

sjuksköterskorna inte var nöjda med arbetet medan det höga värdet stod för att de var 

satisfierade med arbetet. Under kategorin socialt stöd stod de låga värdena för att 

sjuksköterskorna inte fick det stöd från omgivningen som behövdes i arbetet och de höga 

värdena representerade det motsatta, dvs. att stödet från omgivningen var stor. 

Resterande kategorier är indelade i negativa och positiva uttryck beroende på hur frågorna i 

enkäten har varit formulerade. Under kategorin den negativa organisationskulturen belystes 

frågor om arbetsplatsens klimat, såsom konkurrens och styrning. Ett lågt värde inom denna 

kategori stod för att konkurrensen och styrningen var liten eller saknades i hög grad. Det höga 

värdet betydde att konkurrensen och styrningen på arbetsplatsen var hög. Den positiva 

organisationskulturen belyste frågor om klimatet på arbetsplatsen där frågor om uppmuntran 

och trivsamhet ställdes och ett lågt värde angav uppmuntran och trivsamhet som litet. Ett högt 

värde inom denna kategori angav det motsatta, nämligen att klimatet var uppmuntrande och 

trivsamt. Inom kategorin det negativa välbefinnandet ställdes frågor om sjuksköterskorna på 

arbetet känt sig trötta, frustrerade, haft huvudvärk etcetera. Ett lågt värde inom denna kategori 

stod för att sjuksköterskorna inte känt av trötthet, frustration eller huvudvärk. Ett högt värde 

representerade att det ofta på arbetsplatsen förekom trötthet, frustration och huvudvärk. Nästa 

kategori stod för det positiva välbefinnandet där frågor om engagemang och nöjdhet togs upp. 

Ett lågt värde betydde att sjuksköterskorna inte alls kände sig engagerade och nöjda med 

arbetet, medan ett högt värde stod för att arbetet väldigt mycket präglades av engagemang och 

nöjdhet. Under kategorin det negativa emotionella engagemanget ställdes frågor om 

maktlöshet och sorg i arbetet där ett lågt värde representerade att sjuksköterskorna mycket 

sällan upplevde maktlöshet och sorg. Ett högt värde innebar att maktlösheten och sorgen 

mycket ofta förekom i arbetet. Det positiva emotionella engagemanget behandlade frågor om 

glädje och meningsfullhet i arbetet. Ett lågt värde gav uttryck för att sjuksköterskorna mycket 

sällan kände glädje och meningsfullhet medan ett högt värde tydde på att de mycket ofta 

kände glädje och meningsfullhet i arbetet.  

I enkäten fanns ytterligare en kategori, nämligen sambandet mellan arbete och privatliv. 

Denna del valdes att inte behandlas i arbetet av den orsaken att den inte var av intresse samt 

att den inte var relevant för vårt syfte och frågeställningar.  

     Procedur 

Urvalet genomfördes genom att slumpmässigt lotta ut 10 avdelningar på ett sjukhus i södra 

Sverige. De avdelningar som sedan visade ett intresse att medverka i undersökningen valdes 

ut med hjälp av ett tillgänglighetsurval. Genom ett tillgänglighetsurval utsågs alltså 

sjuksköterskorna utefter deras tillgänglighet på ett enkelt och bekvämt sätt (Hartman, 2004). 

Varje avdelningschef tog därefter ansvaret att informera respektive avdelning om att enkäter 

skulle delas ut. Avdelningschefen fick även ansvaret att lämna vidare enkäterna till 

sjuksköterskorna. Efter en veckas tid hämtades enkäterna upp av författarna.  

 

    Analys 

Resultaten från enkäterna sammanställdes i statistikprogrammet SPSS. Därefter 

sammanställdes en beskrivande tabell på medelvärden (M) och spridningar (SD) gjorda för 

varje kategoris respektive index. För att undersöka sambanden mellan de kategorier som 

förekom i undersökningen och för att besvara frågeställningarna, beräknades sambanden 

mellan samtliga index med hjälp av Pearsons korrelationstest. Vidare utfördes ytterligare ett 

sambandstest för att undersöka och testa om ålder respektive yrkeserfarenhet påverkade hur 

arbetet respektive det egna välbefinnandet upplevdes.   
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    Etiska ställningstaganden 

När det gäller etiska ställningstaganden finns det enligt Vetenskapsrådet fyra 

huvudkomponenter som en forskare bör ta hänsyn till under undersökningens gång.  

Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenterna i god tid om 

undersökningens syfte samt de olika moment som förekommer i undersökningen. Dessutom 

bör forskarna informera respondenterna om att undersökningen är frivillig och kan avbrytas 

när som helst. Samtyckeskravet ger respondenterna rätten till att själva bestämma om sitt eget 

deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att all ”data” som forskaren har använt sig av 

kommer att behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet är den sista komponenten som innebär 

att forskarna endast får använda allt insamlat material för det ändamål som forskningen 

åsyftar (www.vr.se).  

I enkäten fick respondenterna information om att deltagandet var frivilligt samt att deltgandet 

kunde anvbrytas när som helst. Vid distribueringen lämnades också ut kuverter till 

respondenterna för att bibehålla sekretessen. Författarna har upplyst respondenterna om att 

alla svar på enkäten kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Resultaten av 

enkäterna kommer inte att kunna knytas till någon speciell person.  

 

    Validitet och reliabilitet 

Hartman (2004) menar att det i ett vetenskapligt sammanhang är viktigt att det uppfylls krav 

på giltighet (validitet) och pålitlighet (reliabilitet). Validitet beskriver hur en undersökning 

avser att mäta det undersökningen faktiskt ska mäta (Eliasson, 2010). Enkäten innehåller 

frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön som i detta fall mäter det som faktiskt är avsett 

att mätas och leder på så sätt till en ökad validitet (Olsson, 2007).  Reliabilitet tar upp 

huruvida pålitlig en undersökning är samt att forskarna ska erhålla samma resultat varje gång 

det mäts (Olsson, H & Sörensen, S, 2007, Hartman, 2004). Det väletablerade mätinstrumentet 

QPS Nordic har används och beprövats i fyra olika nordiska länder och därför bidrar den till 

en hög reliabilitet. Reliabiliteten påverkas också positivt eftersom det med noggrannhet har 

informerats om deltagandets etiska ställningstaganden för att bibehålla sekretessen.  

 

    Generaliseringsbarhet  

Generaliserbarhet definieras enligt Backman (1998) som följande: ”hur säkra vi kan vara på 

att det som vi finner i primärstudier kan sägas gälla en hel population av personer, grupper, 

miljöer, procedurer, betingelser, processer etc” (s. 70). Eftersom sjuksköterskor på endast ett 

sjukhus i södra Sverige undersökts begränsas möjligheten att generalisera till sjuksköterskor i 

allmänhet. Bortfallet i föreliggande undersökning på ca 50 procent gör det också svårt att 

generalisera resultatet till att gälla sjuksköterskors arbetsförhållanden även på detta sjukhus.  

Däremot kan studien ses som ett vägledande material till personer som vill få en ökad 

förståelse över sjuksköterskors arbetsförhållanden och de specifika faktorer som kan leda till 

stress.  

 

    Metoddiskussion 

Undersökningens syfte var att få kunskap om sjuksköterskors arbetsförhållanden och 

specifika faktorer som kunde leda till stress. Därför valdes en kvantitativ metod för att lättare 

kunna täcka upp en stor grupp och få en översiktlig bild över arbetsförhållandena. Enligt 

Denscombe (2000) är det lättare att vara objektiv vid användandet av kvantitativa metoder, 

som dessutom medför till att tillförlitligheten ökar. Risken vid en kvalitativ undersökning blir 

annars att risken för en subjektiv bedömning ökar (Descombe 2000). Ejlertsson (2005) 

nämner att en forskare utifrån en kvantitativ metod lättare kan genomföra en datainsamling 
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och analysera den. Andra fördelar med den valda metoden kan ha varit att respondenterna på 

egen hand kunde välja lämplig tid att i lugn och ro besvara enkäten.  

 

Underökningen baserades på QPS Nordic som är en väletablerad enkät inom den psykosociala 

arbetsmiljön. Frågorna var till stor del tagna ur QPS Nordic men innehöll dessutom egna 

formulerade frågor, samt frågor plockat utifrån en personbarometer som använts i en 

medarbetarundersökning vid en högskola i södra Sverige. På så sätt påverkades reliabiliteten 

och validiteten genom att enkäten ändrades utifrån sin ursprungliga utformning och sitt 

utseende. Därför kom den nyformade enkäten inte att har lika stor pålitlighet och giltighet 

som den ursprungliga enkäten. Andra svårigheter som den kvantitativa metod kan ha medfört 

var huruvida respondenterna uppfattade frågeformuläret och de svarsalternativ som fanns 

tillgängliga. Detta kan ha lett till att enkäterna blev felaktigt ifylld genom att missförstånd kan 

ha uppkommit. Att författarna inte var på plats vid ifyllandet kan också ha påverkat antalet 

ifyllda enkäter.  

 

Något som kan ha påverkat det höga bortfallet på 50 procent var att alla sjuksköterskor inte 

var närvarande under tiden enkäterna delades ut på de olika avdelningarna. Det kan också ha 

berott på att ett flertal sjuksköterskor var sjukskrivna eller lediga under utdelningen av 

enkäterna. En annan anledning kan ha varit att alla sjuksköterskor på avdelningen inte fick 

möjlighet att svara på enkäten eftersom den lämnades ut till respektive avdelningschef, och 

inte direkt till sjuksköterskorna. Detta kan ha bidragit till att ett flertal sjuksköterskor inte 

vetat om enkätens existens, vilket lett till svårigheter i avgörandet av hur stort det egentliga 

bortfallet var. En annan faktor som kan ha påverkat datainsamlingen och bortfallet var att 

många kan ha upplevt att de inte haft tillräckligt med tid och har då inte brytt sig om att fylla i 

enkäten. 

 

 

 

 

Resultatredovisning 

 
Nedan presenteras resultaten utifrån våra frågeställningar som är följande: 

 

 Hur uppfattar sjuksköterskor sin arbetssituation och vilka faktorer i denna är kopplade 

till stress? 

 Förekommer det skillnader i stressupplevelsen beroende på ålder och - eller 

yrkeserfarenhet? 

 I vilken utsträckning påverkas sjuksköterskorna känslomässigt av sitt arbete och vilka 

konsekvenser på välbefinnandet kan det få? 
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Beskrivning över sjuksköterskors arbetsförhållanden 

 

I tabell 2 presenteras medelvärden och spridning för respektive arbetsmiljö dimension.   

De olika kategorierna är: arbetsbelastning, påverkansmöjligheter, arbetstillfredsställelse, 

socialt stöd, orgkultur 1 innebär den ”negativa organisationskulturen”, orgkultur 2 innebär den 

”positiva organisationskulturen, välbef 1 innebär det ”negativa välbefinnandet”, välbef 2 

innebär det ”negativa välbefinnandet”, emot 1 innebär det ”negativa emotionella 

engagemanget, emot 2 innebär det ”positiva emotionella engagemanget” .   
 

Tabell 3: Tabell över medelvärdet (mean) gjorda på Index. Värdena symboliserar minimala respektive maximala  

värden på en skala från ett till fem beroende på individens upplevelse. (bilaga 1) 

Index                        N           M           SD 

Arbetsbelastning                83               3,2                ,63 

Påverkansmöjligheter        83                2,9               ,51 

Arbetstillfredsställelse       83                4,1               ,55 

Socstöd                              83                4,2               ,58 

orgkultur1                          83                2,2               ,69 

orgkultur2                          83                3,9               ,61 

välbef1                               83                2,6               ,80 

välbef2                               83                4,4               ,65 

emot1                                 83                2,7               ,65 

emot2                                 83                4,9              ,52 

Valid N (listwise)              83 

 

 

Medelvärdet på kategorin arbetsbelastning, som innehåller frågor om arbetsmängd var 3,2 på 

en skala där 1 betecknar låg arbetsbelastning och 5 betecknar maximal belastning. Ett 

medelvärde för kategorin påverkansmöjligheter uppmättes till ett värde på 2,9 där frågor som 

möjligheten att kunna påverka arbetet togs upp. Värdet 1 på skalan betecknar låga 

påverkansmöjligheter och 5 betecknar maximal påverkansmöjlighet.  På en skala från 1 till 5 

visar 1 låg arbetstillfredsställelse och 5 visar maximal arbetstillfredsställelse. Det togs upp 

frågor om huruvida nöjd sjuksköterskorna är med arbetet, medelvärdet för 

arbetstillfredsställelse visade 4,1. Medelvärdet på kategorin socialt stöd (socstöd) är 4,2. 

Värdet 1 betecknar lågt socialt stöd och 5 betecknar maximalt socialt stöd. Den negativa 

organisationskulturen (orgkultur1)som innehåller frågor om arbetsplatsens klimat såsom 

konkurrens och styrning. Medelvärdet för den negativa organisationskulturen visade ett värde 

på 2,2 där 1 står för ett dåligt klimat och 5 står för att det förekom ett trivsamt klimat. Den 

positiva organisationskulturen (orgkultur2) omfattar frågor som uppmuntran och trivsamhet 

på arbetsplatsen. Medelvärdet för den positiva organisationskulturen visade ett värde på 3,9 

där 1 visar på att uppmuntran och trivsamhet var låg på arbetsplatsen medan 5 visar maximal 

trivsamhet och uppmuntran. Medelvärdet för det negativa välbefinnandet (välbef1) visar 2,6 

på en skala från 1 till 5, där 1 betecknar trötthet och frustration som mycket lite och 5 
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betecknar att trötthet och frustration är maximal. Det positiva välbefinnandets (välbef2) 

medelvärde visar 4,4 där 1 betecknar en låg nöjdhet och 5 visar på maximal nöjdhet. Det 

negativa emotionella engagemangets (emot1) medelvärde visade 2,7 där 1 betecknar att 

sorgen och maktlösheten är minimal och 5 visade på att sorg och maktlöshet förekom mycket 

ofta. Medlevärdet för kategorin det positiva emotionella engagemanget (emot2) utlästes till ett 

värde på 4,5, där 1 angav att det sällan förekom glädje och meningsfullhet och där 5 angav att 

det mycket ofta förekom glädje och meningsfullhet i arbetet. (se bilaga 1) 

 

Sammanfattningsvis präglades i genomsnitt sjuksköterskornas arbete av en genomsnittlig 

arbetsmängd, påverkansmöjlighet, ett gott socialt stöd, en genomsnittlig positiv 

organisationskultur, ett genomsnittligt negativt emotionellt engagemang och ett gott positivt 

emotionellt engagemang. Den genomsnittliga sjuksköterskan besvärades sällan eller aldrig av 

negativa hälsosymtom men däremot angav den genomsnittliga sjuksköterskan ofta positiva 

indikationer på välbefinnande.  

 

Faktorer som påverkar stressupplevelsen  

 

Vi har också testat samband mellan olika kategorier av upplevelsen av arbetsförhållandena för 

att se vilka faktorer som påverkar stressupplevelsen. Dessa samband är; arbetsbelastning 

(arb), påverkansmöjligheter (påv), arbetstillfredsställelse (arbt), socialt stöd (soc), den 

negativa (org 1) och positiva (org 2) organisationskulturen och mellan det negativa (välbef 1) 

och det positiva (välbef 2) välbefinnandet.  

 
Tabell 4: Samband (Pearson´s r-värde) mellan samtliga kategorier i undersökningen. 

 Arb Påv Arbt Soc Org1 Org2   Välbef1 Välbef2 Emo1 Emo2 

Arb 1,00 -,368** -,364** ,011 ,094 -,267* ,433** -,143 ,425** -,088 

Påv -,368** 1,00 ,290** ,190 -,115 ,090 -,419** ,065 -,306** ,232* 

Arbt -,364** ,290** 1,000 ,270* -,121 ,373** -,391** ,520** -,246* ,359** 

Soc ,011 ,190 ,270* 1,000 -,239* ,445** -.145 ,163 -,065 ,429** 

Org1 ,094 -,115 -,121 -,239* 1,000 -,444** ,131 -,077 ,180 -,243* 

Org2 -267* ,090 ,373** ,445** -,444** 1,000 -,224* ,374** -,170 ,452** 

Välbef1 ,433** -,419** -,391** -,145 ,131 -,224* 1,000 -,206 ,354** -,275* 

Välbef2 -,143 0,65 ,520** ,163 -,077 ,374** -,206 1,000 -,087 ,385** 

Emot1 ,425** -,306** -,246* -,065 ,180 -,170 ,354** -,087 1,000 -,103 

Emot2 -,088 ,232* ,359* ,429* -,243* ,452** -,275* ,385** -,103 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

När tabellen visar en negativ korrelation innebär det att ju högre värde på den ena variabeln 

desto lägre på den andra. När tabellen visar en positiv korrelation innebär det att ju högre 

värde på den ena variabeln desto högre på den andra. 
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    Arbetsbelastning – välbefinnande 

Mellan arbetsbelastning och det negativa välbefinnandet finns det ett positivt signifikant 

samband vilket betyder att ju mer arbetsbelastade sjuksköterskorna är desto sämre blir det 

negativa välbefinnandet. Det negativa välbefinnandet betyder att sjuksköterskorna kan 

drabbas av trötthet, frustration, huvudvärk, halsbränna, sura uppstötningar, orolig mage och 

kan dessutom få problem med sömnen. Det finns inget samband mellan arbetsbelastning och 

det positiva välbefinnandet. Det positiva välbefinnandet innehåller frågor om hur nöjd och 

engagerad en person är med sitt arbete.  

 

    Påverkansmöjligheter – välbefinnande 

Det finns ett negativt signifikant samband mellan påverkansmöjligheter och det negativa 

välbefinnandet. Ökade påverkansmöjligheter har samband med mindre trötthet och 

frustrationsupplevelser i arbetet. Mellan påverkansmöjligheter och det positiva välbefinnandet 

finns inget signifikant samband.  

 

    Arbetstillfredsställelse – välbefinnande 

Mellan arbetstillfredsställelse och det negativa välbefinnandet finns ett negativt signifikant 

samband. Detta betyder att ju mer upplevd arbetstillfredsställelse sjuksköterskorna har desto 

mindre trötthet och frustration förekommer i arbetet. Det finns även ett positivt signifikant 

samband mellan arbetstillfredsställelse och det positiva välbefinnandet. Det positiva 

sambandet betyder att ju mer tillfredställda sjuksköterskorna är med sitt arbete desto mer 

engagerade och nöjda är de.  

 

    Socialt stöd – välbefinnande 

Det finns inga signifikanta samband mellan det sociala stödet och det negativa eller positiva 

välbefinnandet.  

 

    Organisationskultur – välbefinnande  

Mellan den negativa organisationskulturen och det negativa och positiva välbefinnandet finns 

inga signifikanta samband. Däremot finns det ett negativt samband mellan den positiva 

organisationskulturen och det negativa välbefinnandet. Det betyder att ju mer arbetet präglas 

av ett uppmuntrande, trivsamt, och ett stödjande klimat desto mindre trötthet, frustration, 

huvudvärk, halsbränna, sura uppstötningar, orolig mage förekommer. Nästa samband som 

förekommer är positivt och finns mellan den positiva organisationskulturen och det positiva 

välbefinnandet. Det betyder att ju mer uppmuntrande, trivsamt, och stödjande klimatet är 

desto mer nöjd och engagerad är sjuksköterskorna. 

 

Skillnader  mellan åldersgrupperna avseende upplevelser av arbetsförhållanden respektive 

stress har testats med t-test. Resultatet visade att det inte fanns några samband mellan; ålder- 

arbetsbelastning, ålder- påverkansmöjligheter, ålder- arbetstillfredsställelse, ålder och den 

negativa och den positiva organisationskulturen, ålder och det negativa och det positiva 

välbefinnandet.  

Slutligen påträffas inte några samband mellan ålder och det negativa och positiva emotionella 

engagemanget. Det enda sambandet som utlästes är mellan ålder och socialt stöd. 

 

Skillnaderna i socialt stöd mellan de olika åldersgrupperna visas mellan åldergruppen 35-49 

år och den äldsta gruppen 50-65. Denna skillnad innebär att den mellersta gruppen (35-49) 

uttryckte ett bättre socialt stöd än vad den äldsta gruppen (50-65) uttryckte.  
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Det finns inte några samband mellan ålder respektive yrkeserfarenhet och hur arbetet upplevs. 

Det förekommer inte heller några samband mellan ålder respektive yrkeserfarenhet och 

upplevelsen av emotionell belastning och stress. 

 

    Den emotionella belastningens påverkan på välbefinnandet  

 

Nästa samband som vi har testat är mellan olika kategorier för att se vilka faktorer som 

påverkar den emotionella belastningen. Dessa samband är, negativt (emot 1) och positivt 

emotionellt (emot 2) engagemang och mellan det negativa (välbef 1) och positiva (välfeb 2) 

välbefinnandet (tabell 2).  

 

    Emotionellt engagemang - det negativa välbefinnandet 

Det finns ett positivt samband mellan det negativa välbefinnandet och det negativa 

emotionella engagemanget.  Detta innebär att ju mer besvär sjuksköterskorna har med trötthet, 

frustration, huvudvärk, halsbränna, sura uppstötningar och orolig mage desto mer sorg och 

maktlöshet upplevs i arbetet. Mellan det negativa välbefinnandet och det positiva emotionella 

engagemanget förekommer ett negativt signifikant samband. Vilket innebär att ju mer trötthet, 

frustration, huvudvärk, halsbränna, sura uppstötningar och orolig mage sjuksköterskorna 

upplever desto mindre glädje och meningsfullhet upplevs. 

 

    Emotionellt engagemang - det positiva välbefinnandet 

Mellan det positiva välbefinnandet och det positiva emotionella engagemanget finns ett 

positivt signifikant samband. Detta betyder att ju mer engagerade och nöjda sjuksköterskorna 

är i sitt arbete desto mer glädje och meningsfullhet kommer att upplevas.  
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Analys/diskussion 
 

Sjuksköterskornas arbetsförhållanden 

 

Sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö har konsekvenser för patientvården och 

arbetstillfredsställelse uppnås på bästa sätt genom att sjuksköterskorna har goda 

arbetsförhållanden (Koponen et al.2009, Keter et al. 2000, www.vardfacket.se).  

Utifrån resultaten av beskrivningen av arbetsförhållandena i undersökningen framkommer det 

att sjuksköterskorna generellt sett har goda arbetsförhållanden.  

 

Resultatet från undersökningen visar medelvärden gjorda på index utifrån olika kategorier (se 

tabell 3). Det som styrker att sjuksköterskorna har goda arbetsförhållanden på det undersökta 

sjukhuset är att kategorierna generellt sett visar på genomsnittliga medelvärden.  

Arbetsbelastningen ligger på medelvärdet, alltså på skalans mittpunkt som betyder att den 

genomsnittliga sjuksköterskan bara ibland upplever en hög arbetsbelastning. Däremot sticker 

värdet för påverkansmöjligheter ut på ett sätt som kan tolkas negativt eftersom den 

genomsnittliga sjuksköterskan uppger att påverkansmöjligheter bara emellanåt är goda.          . 

De faktorer som kan göra att sjuksköterskorna inte kan påverka sitt arbete kan vara att de inte 

kan påverka patienttillströmningen, de kan inte påverka patienternas tillstånd och de kan inte 

påverka vilka patienter som är inneliggande. Detta kan betyda att vissa dagar kan vara lugna 

och andra dagar kaotiska. Men det som kan väga upp de ”låga” påverkansmöjligheterna kan 

vara det sociala stödet som kan innebära att sjuksköterskorna får hjälp med de svårigheter 

som kan uppstå i arbetet. Det sociala klimatet är generellt sett bra då det genomsnittliga värdet 

är 4,2 på en 5- gradig skala. Resultatet visar inte några extremvärden när det gäller 

sjuksköterskornas upplevelser av sina arbetsförhållanden utom möjligen de höga positiva 

värdena på socialt klimat och arbetstrivseln. Därför kan det som sagt tolkas som att 

arbetsbelastningen blir rimlig på grund av att det sociala stödet relativt är bra. Det kan bero på 

att samarbetet mellan kollegor och chefer fungerar väl. Vi kan även konstatera att 

sjuksköterskorna upplever sig tillfredställda med sitt arbete. Detta genom att de bland annat 

genomsnittligt sällan upplever konkurrens eller regelstyrning på arbetsplatsen och att de sällan 

upplever negativa stressymtom. Likaså upplever den genomsnittliga sjuksköterskan sällan ett 

negativt emotionellt belastat engagemang.  

 

Faktorer som påverkar stressupplevelsen 

 

Det finns ett positivt signifikant samband mellan arbetsbelastning och det negativa 

välbefinnandet, medan det förekommer ett negativt signifikant samband mellan kategorin 

påverkansmöjligheter och det negativa välbefinnandet. Dessa samband stöds av Karaseks och 

Theorells krav-kontroll-stöd modell som menar på att arbetsbelastning tillsammans med 

påverkansmöjligheter har betydelse för negativa stresssymtom. I modellen med krav och 

kontroll och socialt stöd, antas det sociala stödet om det är bra kunna mildra effekter av höga 

krav och små påverkansmöjligheter, men förstärka negativa effekter om det är dåligt (Jeding 

et al. 1999, Allvin et al.2006). I föreliggande undersökning visas det däremot inga signifikanta 

samband mellan det sociala stödet och stressupplevelsen, vilket talar emot Karaseks och 

Theorells krav-kontroll-stöd modell. En av orsakerna till att det sociala stödet inte har något 

samband med välbefinnande är att samtliga eller nästan alla sjuksköterskor upplever ett bra 

socialt stöd, dvs. det finns en mycket begränsad variation i undersökningsgruppen när det 

gäller upplevelsen av socialt stöd. 
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En annan aspekt av välbefinnande är att ha ett arbete som upplevs som tillfredsställande. Trots 

att det sociala stödet inte kan kopplas till negativa stressupplevelser har det ändå ett positivt 

samband till arbetsstillfredsställelse. Det betyder sannolikt att socialt stöd är av betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. Detta kan i sin tur betyda att prestationerna i arbetet blir mer 

gynnsamma samtidigt som arbetet med patienterna förbättras.  

 

Skillnader i stressupplevelsen beroende på ålder och - eller yrkeserfarenhet 

 

Tidigare forskning (Hayes et al.2005) har visat att det förekommer positiva samband mellan 

tillfredsställelse och med yrket och ålder. I deras studie framkom det att sjuksköterskor över 

50 år varit mer tillfredställda och nöjda med sitt yrke.   

 

I föreliggande studie fann vi inget samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse utan det 

förelåg endast ett samband mellan socialt stöd och ålder. Den äldsta åldersgruppen (50-69) 

upplevde ett sämre socialt stöd än mellangruppen (35-49). Å ena sidan kunde inga andra 

relationer mellan ålder och yrkeserfarenhet påvisas och å andra sidan inte heller upplevelser 

av arbetsförhållanden eller välbefinnande.  

 

Till en viss del stämmer detta inte överens med den tidigare forskningen där det påvisats att 

en längre yrkeserfarenhet minskar risken för symtom av långvarig stress dvs, 

utbrändhet(Demir et al. 2003,Währborg, 2009). Anledningen till att det inte finns någon 

koppling mellan yrkeserfarenhet och negativa stressymtomen i vår studie skulle kunna vara 

att arbetsförhållandena har varit goda under hela den yrkesverksamma tiden och således inte 

upplevts som speciellt stressande. Enligt Währborg (2009) ökar ju risken för utbrändhet 

endast om belastningen varit hög under lång tid. 

 

Den emotionella belastningens påverkan på välbefinnandet  

 

En sjuksköterskas arbete består inte endast av att vårda patienter utan sjuksköterskan måste 

även engagera sig emotionellt i sitt arbete. Detta är enligt Mackintosh (2000) en yrkesspecifik 

belastning i vårdyrken som kan leda till att sjuksköterskan blir tvungen att avskärma sig för att 

inte ”bränna” ut sig känslomässigt. 

 

Våra resultat på medelvärden visar på att det emotionella engagemanget generellt sett inte 

upplevs negativt vilket betyder att sjuksköterskorna i vår undersökning i stor utsträckning 

upplever glädje och meningsfullhet än sorg och maktlöshet i arbetet. Därför tror vi att 

sjuksköterskorna kan hantera de emotionella kraven som uppkommer i arbetet. Resultatet 

visar även att det finns ett positivt signifikant samband mellan emotionellt engagemang och 

det negativa välbefinnandet, som innebär att ett negativt emotionellt engagemnag har 

samband med negativa stressymtom. 

Detta stödjer Hochschild (2003) resonemang med belastningsförhållanden, där det är viktigt i 

sjuksköterskeyrket att visa en glad och positiv attityd trots att sjuksköterskan egentligen 

känner det motsatta. Dessa undertryckta känslor kan få följer i form av stress och på längre 

sikt kan sjuksköterskan drabbas av utbrändhet genom att situationen inte längre blir hanterbar 

(Wicks, 2005).  

 

Sjuksköterskearbetet kan även innehålla positiva emotionella situationer som ökar 

välbefinnandet och det som stödjer denna tanke är att det finns ett samband med det positiva 

emotionella engagemanget. 
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Dessutom spekulerar vi i att det är ganska självklart att en person mår sämre ifall personen är 

trött och frustrerad. Det samma gäller det motsatta att är personen nöjd med sitt arbete 

kommer arbetet i största sannolikhet att präglas av glädje och meningsfullhet i sitt arbete. 

 
Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att få kunskap om sjuksköterskors arbetsförhållanden och 

undersöka vilka specifika faktorer som kan leda till stress.  Efter analys av resultatet framkom 

slutsatser formulerade från syfte, problemformulering och frågeställningar. 

 

 Generellt sett upplevde sjuksköterskorna en god arbetstillfredsställelse, ett gott socialt 

stöd, välbefinnande och emotionellt engagemang. Dessutom upplevdes att 

organisationskulturen var bra dvs. att de uppmuntrades i arbetet och att trivseln var 

god. Arbetsbelastningen upplevdes som relativt måttlig även om 

påverkansmöjligheterna bara ibland upplevdes som goda. 

 

 Resultatet visade inga samband mellan ålder resp. yrkeserfarenhet och upplevelsen av 

arbetet. Det fanns inte heller några samband mellan ålder respektive yrkeserfarenhet 

och välbefinnande. 

 

 Resultatet kunde delvis stödja Karaseks/Theorells krav-kontroll-stöd modell då det 

fanns signifikanta samband mellan arbetsbelastning respektive påverkansmöjligheter 

och välbefinnande. 

 

 

 Slutligen visade resultatet på att sjuksköterskorna upplevde i genomsnitt det 

emotionella engagemanget som gott. Dock fanns det samband mellan emotionell 

belastning och negativt välbefinnande, dvs. upplevelser av negativ emotionell 

belastning hade samband med upplevelser av bl.a. trötthet, frustration och 

sömnsvårigheter. 

 

Vidare forskning 

I föreliggande studie ville vi få kunskap om sjuksköterskornas arbetsförhållanden och vilka 

specifika faktorer som är kopplade till stress och skillnader i stressupplevelsen beroende på 

ålder och yrkeserfarenhet. Dessutom valdes att undersöka i vilken utsträckning 

sjuksköterskorna känslomässigt påverkas av sitt arbete.  

 

Under arbetets gång har nya intressanta frågor och funderingar uppstått för framtida forskning 

inom samma område. 

 
 

 Där det skulle vara intressant att få en djupare förståelse över de konkreta situationer 

som är exempel på arbetsbelastning och övriga förhållanden i sjuksköterskornas 

arbete. 

 

 En annan intressant undersökning skulle kunna vara att jämföra olika avdelningar 

som är olika emotionellt belastade. Det kan genomföras genom att exempelvis 

jämföra en onkologiavdelning med en urologiavdelning. 
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 Slutligen att genomföra intervjuer för att få exempel och beskrivningar på situationer 

som upplevs besvärliga, men som ändå kräver att sjuksköterskan visar ett glatt och 

hoppfullt ansikte. 
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Bilaga1 

 

 

Hej alla arbetande sjuksköterskor! 

 

Vi är två studenter som studerar på det arbetsvetenskapliga 

programmet på Högskolan i Halmstad. Under vårterminen skriver vi 

en c-uppsats. Syftet med vår uppsats är att undersöka sjuksköterskors 

arbetsförhållanden och de faktorer som kan leda till stress.  

 

Enkät frågor som vi har valt behandlar arbetsbelastning, 

påverkansmöjligheter, arbetstillfredsställelse, socialt stöd, 

organisationskultur, samband mellan arbete och privatliv, 

välbefinnande och hälsa och emotionellt engagemang.  

 

Alla svar kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt och 

materialet kommer endast att användas som ett underlag till vår C-

uppsats. Resultatet kommer inte att kunna knytas till någon speciell 

person. 

 

Deltagandet är självklart frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Vi hoppas att Ni tar er tid att svara på enkäten så snart Ni kan och 

uppstår några frågor är ni mycket välkomna att höra av Er till: 

 

Milica: XXX-XXXXXXX 

Lotta: XXX-XXXXXXX 

 

Tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar          

/ Milica & Lotta 
 

 

 



 

 

 

Fyll i (ringa runt) det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig! 

 

 

 1. Ålder: 18-34år   35-49år       50-65år  

                     1                           2                       3 

 

 

 

 2. Kön:    Man     Kvinna       

                 1                             2   

 

 

 

3. Yrkestitel : _____________________                    

 

 

 

4. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

                           

<2 år  2-5 år   6-10 år   >10år 

    1                   2                      3                     4 

                                                                         

 

 5. Vilken typ av anställning har du?  

 

           Tillsvidare Tidsbegränsad 

                    1                             2 

 

 

6. Vilken omfattning har din anställning? 

             

                  Heltid Deltid 

                    1                          2 

 

 

 

7. Hur många timmar arbetar du ungefär under en arbetsvecka?_______timmar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PERSONALBAROMETER 



 

 

Så här besvarar du formuläret: 
 

På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats. Syftet med 

detta frågeformulär är att samla information för att undersöka den upplevda stressen hos 

sjuksköterskor samt se om det finns skillnad beroende på ålder och arbetslivserfarenhet.  

 

Ta god tid på dig när du svarar. De flesta frågor besvarar du genom att ringa in det 

svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt.  

 

Exempel:↓        mycket              

                                sällan                                        mycket     
         eller         ganska                    ganska    ofta eller 

               aldrig       sällan       ibland        ofta            alltid 

1. Måste du skynda på för att 

   hinna med ditt arbete?......................           1                2              3               4               5         

  

 

 

  
     mycket 

      sällan                                                                mycket 
         eller         ganska                      ganska       ofta eller 

               aldrig       sällan         ibland           ofta              alltid 

8. Är din arbetsmängd            

 så ojämnt fördelad att  

arbetet hoppar sig?.........................          1                2                3                 4                5          

  

9. Måste du arbeta övertid?...........         1                2                3                 4                5 

 
10. Måste du arbeta 

 i mycket högt tempo? …………...         1                2                3                 4                5 

 

11. Har du för mycket att göra?.......         1                2                3                 4                5 

 

12. Är dina arbetsuppgifter 

 för svåra för dig?...........................         1                2                3                 4                5 

 

13. Kräver ditt arbete snabba beslut?..         1                2                3                 4                5 

 

14. Kräver ditt arbete komplicerade                1                2                3                 4                5      

beslut?.................................................. 

 

15. Tycker du att ditt arbete är 

meningsfullt?.......................................            1                2                3                 4                5 

 

16. Är det möjligt för dig att ha 

social kontakt med arbetskamrater  

medan du arbetar?.................................          1                2                3                 4                5 

 

2. ARBETSBELASTNING 



 

                         mycket 
     sällan                                                                mycket 

         eller         ganska                      ganska       ofta eller 

               aldrig       sällan         ibland           ofta              alltid 
17. Har du gått till arbetet trots att du 

känt dig sjuk?.......................................           1                2                3                 4                5  

 

18. Mängden av mina arbetsuppgifter  

gör att jag måste dra in på luncher?......          1                2                3                 4                5 

 

19. Jag har svårt att avsluta arbetsuppgifter 

för att jag blir avbruten?.........................         1                2                3                 4                5 

    

 

 

 

 

 
        mycket 

      sällan                                                                mycket 
         eller         ganska                      ganska       ofta eller 

               aldrig       sällan         ibland           ofta              alltid    
       
20. Kan du påverka mängden 

 arbete du får?........................................          1                2                3                 4                5   

 

21. Om det finns olika sätt att göra ditt            

arbete på, kan du då själv välja hur  

du skall göra det?......................................       1                2                3                 4                5 

 

22. Kan du själv bestämma  

din arbetstakt?..........................................       1                2                3                 4                5 

 

23. Kan du själv bestämma när du skall ta  

paus?........................................................        1                2                3                 4                5 

 

24. Kan du bestämma din egen arbetstid 

(flextid)?.................................................         1                2                3                 4                5 

 

25. Kan du påverka beslut som är viktiga 

för ditt arbete?........................................         1                2                3                 4                5 

 

26. Är du nöjd med dina möjligheter 

att påverka?…………………………….        1                2                3                 4                5 

 

                                                                     

 

 

 

 

3. PÅVERKANSMÖJLIGHETER 



 

      mycket 
      sällan                                                                mycket 

         eller         ganska                      ganska       ofta eller 

               aldrig       sällan         ibland           ofta              alltid    
 

27. Är du nöjd med kvaliteten på det  

arbete du gör?......................................            1                2                3                 4                5 

 

28. Är du nöjd med den mängd arbete 

 du får gjord?.......................................            1                2                3                 4                5  

 

29. Är du nöjd med din förmåga att lösa  

problem i arbetet?...............................             1                2                3                 4                5 

 

30. Får du information om kvaliteten  

på det arbete du utför?........................             1                2                3                 4                5 

 

                                                                    

 

  
         mycket 

      sällan                                                                mycket 
         eller         ganska                      ganska       ofta eller 

               aldrig       sällan         ibland           ofta              alltid    
31. Om du behöver, får du då stöd 

och hjälp med ditt arbete från dina  

arbetskamrater?....................................           1                2                3                 4                5  

 

32. Om du behöver, får du då stöd 

och hjälp med ditt arbete från din 

närmaste chef?.....................................            1                2                3                 4                5  

 

33. Om du behöver, är dina  

arbetskamrater då villiga att lyssna på 

problem som rör ditt arbete?................           1                2                3                 4                5 

 

34. Om du behöver, är din 

närmaste chef då villig att lyssna på 

problem som rör ditt arbete?...............            1                2                3                 4                5 

 

35. Om du behöver, kan du då tala med  

dina vänner om problem som rör ditt  

arbete?................................................             1                2                3                 4                5 

 

36. Får du uppskattning för dina arbets- 

prestationer från din närmaste chef?..             1                2                3                 4                5 

 

37. Känner du att du får stöd ifrån  

familj och vänner när det är besvärligt 

i ditt arbete?.......................................              1                2                3                 4                5 

5. SOCIALT STÖD 

4. ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 



 

 

OBS! andra svarsalternativ!                        mycket 
      lite                                                             

         eller            ganska                     ganska           väldigt 

               inte alls      lite           något       mycket          mycket 

Hurdant är klimatet på din 

arbetsplats? 

 

38. Konkurrensinriktat?………………….      1                2                3                4                5 

                                                                  

39. Uppmuntrande och stödjande?.............     1                2                3                 4                5 

 

40. Avslappnat och trivsamt……………...     1                2                3                 4                5 

 

41. Stelt och regelstyrt?..............................     1                2                3                 4                5 

 

42. Har du märkt någon ojämlikhet i  

behandlingen av äldre och yngre 

anställda på din arbetsplats?.......................     1                2                3                 4               5 

 

 

 

 
     mycket 
      sällan                                                                mycket 

         eller             ganska                     ganska       ofta eller 

               aldrig           sällan        ibland        ofta            alltid 

43. Påverkar kraven i ditt arbete ditt 

hem och familjeliv på ett negativt sätt?......      1                2                3                4                5 

 

44. Påverkar kraven från ditt hem, 

din familj, ditt arbete på ett negativt sätt?..      1                2                3                 4                5 

 

 

                                                                

 

           

  mycket 
     sällan                                                                 mycket 

         eller          ganska                         ganska    ofta eller 

               aldrig        sällan          ibland           ofta            allti 

Har du på arbetet:  

 

 Känt dig/att: 

 

45. engagerad?...........................................      1                2                3                 4                5 

 

46. nöjd med arbetet?................................       1                2                3                 4                5    

 

47. trött?....................................................       1                2                3                 4                5 

6. ORGANISATIONSKULTUR 

7. SAMBAND MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV 

8. VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA 



 

        mycket 
      sällan                                                                 mycket 

         eller          ganska                         ganska    ofta eller 

               aldrig        sällan          ibland           ofta            alltid 

 

48. frustrerad?...........................................       1                2                3                 4                5 

 

 Haft: 

 

49. huvudvärk?........................................        1                2                3                 4                5      

 

50. svårt att sova?....................................        1                2                3                 4                5 

 

51. halsbränna, sura uppstöttningar, 

Sveda i maggropen eller orolig mage?....        1                2                3                 4                5 

 

52. ont i ryggen eller i nacken?...............        1                2                3                 4                5 

 

 

 

 

 
53. I vilken utsträckning tänker du 

på enskilda patienter efter arbetsdagens 

slut?.....................................................           1                2                3                 4                5 

 

 

54. I vilken utsträckning känner du 

maktlöshet i ditt arbete?....................       1                2                3                 4                5 

 

 

55. I vilken utsträckning känner du 

sorg i ditt arbete?................................            1                2                3                 4                5 

 

 

56. I vilken utsträckning känner du  

glädje i ditt arbete?................................          1                2                3                 4                5 

 

 

57. I vilken utsträckning känner du 

ditt arbete som viktigt och  

meningsfullt?...........................................        1                2                3                 4                5 

 

 

Tack på förhand! 
 

9. EMOTIONELLT ENGAGEMANG 


