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Abstrakt 
 

Inledning: Dagens hälso- och sjukvård innebär en snabb utveckling med 
avancerad teknologi. Tillsammans med nedskärningar av personal medför det en 
ändrad förutsättning för sjuksköterskan i dess omvårdnadsarbete. Vårdpersonal är 
en yrkesgrupp som ofta belastas med både höga sociala och psykiska krav. Syfte: 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur stress på arbetsplatsen 
påverkade personalen inom akutsjukvård. Metod: Litteraturstudie med artiklar 
ifrån PubMed och Cinahl som granskats och klassificerats. Resultat: Den höga 
arbetsbördan och patienters lidande var faktorer som upplevdes stressfyllda bland 
sjuksköterskor. Det som påverkade arbetstillfredsställelsen var ofta relaterat till 
arbetsmiljön som till exempel stöd från ledningen, kommunikation, samarbete och 
stress. Diskussion: Att arbetsbördan är en sådan vanlig stressor är oroväckande 
och skulle kunna tyda på en otillräcklig arbetsmiljö. Det är viktigt med en god 
arbetsmiljö och att hålla stressen på en acceptabel nivå. Slutsats: Genom mer 
forskning och en ökad förståelse kan man förhoppningsvis hitta metoder att 
minska på den skadliga stressens påverkan på personalen. 
 
 
Nyckelord: Akutsjukvård, arbetstillfredsställelse, litteraturstudie, sjuksköterska, 
stress, upplevelse 
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Inledning 

Dagens hälso- och sjukvård innebär en snabb utveckling med avancerad teknologi 

och en vilja att minska vårdköer. Det tillsammans med nedskärningar av personal 

medför en förändrad förutsättning för sjuksköterskan i dess omvårdnadsarbete. 

Dessa förändringar har bland annat medfört ökade krav på personalen och högre 

arbetsbelastning. Allt fler studier, både internationella och nationella, visar att 

sjuksköterskor upplever frustration i arbetet och att många lämnar eller har tankar 

på att lämna vårdsektorn (Hallin, 2009, s. 1-5). 

 

De som arbetar inom vården konfronteras ständigt med andra människors lidande 

och tvingas dessutom ta ställning till detta och göra någonting åt det. Även om det 

finns andra yrkesgrupper som utsätts för liknande påfrestningar så skiljer sig ändå 

vårdarbetet från andra arbeten. I undersökningar av vad som skiljer arbetsmiljön i 

vård från annat arbete har man funnit att vårdpersonalen brukar ange mycket 

övertid och höga psykiska krav men också mycket stimulans i arbetet (Edling, 

Nordberg & Nordberg, 2003, s. 139-140) 

 

Vi vill med denna litteraturstudie skapa oss en inblick i hur sjuksköterskan 

påverkas av sitt arbete, där vi främst har inriktat oss på stress bland sjuksköterskor 

inom akutsjukvård.  

 

Bakgrund 

Toomingas, Mathiassen och Wigaeus-Tornqvist (2008, s. 242) skriver att arbete 

med människor i nöd ofta innebär en hög psykisk belastning. Personal inom 

vården är en yrkesgrupp som belastas med både höga sociala och psykiska krav då 

man oftast måste hålla tillbaka spontana känslor och behärska sig gentemot 

patienten. Att utsättas för höga psykiska krav i sin arbetsmiljö behöver inte alltid 

innebära något negativt för hälsan. De psykiska kraven kan tvärtom vara 

stimulerande, så länge påfrestningarna känns hanterbara och det finns tid för 

återhämtning.  
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En sjuksköterskas primära ansvar är att ge människor vård och i det vårdarbetet 

verka för en miljö där mänskliga rättigheter och värderingar respekteras. 

Under hela sitt verksamma arbetsliv har sjuksköterskan även ett personligt ansvar 

för sitt sätt att utöva sina arbetsuppgifter och att bibehålla sin yrkeskompetens. 

Det ansvaret gäller också för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom 

omvårdnad och utbildning inom yrkesområdet (Socialstyrelsen, 2005, s. 17). 

 

Perski (2001, s. 11) skriver att när man talar om begreppet stress används oftast 

Hans Selyes beskrivning som säger att stress är den uppvarvning som kroppen 

uppvisar när en människa ställs inför en utmaning eller ett hot. Detta 

stressbegrepp är helt värdeneutralt det vill säga varken något positivt eller 

negativt. Stressreaktionen blir skadlig endast om den är långvarig och om ingen 

återhämtning tillåts. 

 

Förmågan att klara av en stressfylld situation brukar kallas copingförmåga och 

skulle kunna översättas till bemästringsförmåga. Begreppet coping omfattar alla 

ansträngningar som en människa använder för att klara av eller minska yttre och 

inre krav samt att hantera de konflikter som kan uppstå mellan dessa. Coping 

handlar således om förmågan att hantera psykologisk stress och den som har god 

copingförmåga hanterar stressade situationer bättre. Hanteringen sker både genom 

att man påverkar omgivningen och sitt eget sätt att tolka olika händelser 

(Brattberg, 2008, s. 9-10). 

 

Det finns två huvudsakliga strategier för att hantera stress. Den ena strategin är att 

ta itu med det förhållande som orsakar stressen och den andra är att mildra 

stressens påverkan. Stress är inte en fråga om yttre påverkningar utan hur en 

person upplever en situation. Våra mentala bilder och föreställningar påverkar hur 

vi reagerar och via olika stressorer1 försätts kroppen i ett tillstånd som kan utlösa 

stressreaktioner. Stress finns i olika varianter och kan skiljas mellan positiv och 

negativ stress. Vid den positiva stressen reagerar inte kroppen med skadliga 

stressreaktioner som den gör under negativ stress. Den negativa stressen innebär 

att till exempel oroa sig för vardagssituationer och utsättas för kraftig stress under 

                                                 
1 Påfrestning som framkallar kroppsliga och psykiska reaktioner. 
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lång tid. Signaler på negativ stress inom en arbetsplats kan vara ökad 

sjukfrånvaro, minskad arbetsglädje, kommunikationsproblem, irriterad stämning 

och ökad personalomsättning (Angelöw, 2002, s. 119-122). 

 

Enligt Marine, Ruotsalainen, Serra och Verbeek (2009) är psykisk ohälsa ett 

tillstånd som ofta utvecklas långsamt och kan förbli obemärkt under en lång tid 

för personen ifråga. Arbetsrelaterad stress anses orsakas av stressorer på arbetet 

och hur varje individ klarar av att hantera den själv genom till exempel tidigare 

erfarenheter. Mer än tio procent av alla ansökningar om arbetssjukdom beror på 

stress på arbetsplatsen. Dessutom har många studier visat att nivåerna av 

missnöje, ångest och utbrändhet i arbetet är ganska hög bland sjukvårdspersonal. 

 

Braithwaite (2008) menar att samtidigt som fokus ligger i att ge en så bra 

patientvård som möjligt är det viktigt att inte förbise personalens välmående och 

identifiera de aspekter i arbetsmiljön som orsakar stress och missbelåtenhet. Det 

är även viktigt att därefter försöker göra korrekta åtgärder för att förhindra detta.  

 

Denna litteraturstudie syftar till att belysa hur stress på arbetsplatsen påverkar 

personalen inom akutsjukvård. Braithwaite (2008) har i sin studie visat att 

sjuksköterskor inom akutsjukvård är en yrkesgrupp som utsätts för mycket stress 

inom arbetet. Denna stress kan enligt Marine, Ruotsalainen, Serra & Verbeek 

(2009) leda till psykisk ohälsa, ångest, utbrändhet och slutligen till minskad 

livskvalitet. 

 

Författarnas definition av akutsjukvård i denna litteraturstudie omfattar 

ambulanssjukvård, akut- och intensivvårdsavdelningar. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur stress på arbetsplatsen påverkar 

personalen inom akutsjukvård. 

 



4  

Utifrån detta syfte har tre frågeformuleringar skapats som ska försöka besvaras 

via denna litteraturstudie.  

 

 • Vilka stressorer finns det för personalen inom akutsjukvård? 

• Hur upplever personal inom akutsjukvård stress på sin arbetsplats? 

• Hur påverkar stress på arbetsplatsen personalens arbetstillfredsställelse 

inom akutsjukvård? 

 

Metod 

Litteratursökning 

Litteraturstudien är baserad på sexton vetenskapliga artiklar inom det aktuella 

området. För att hitta relevanta artiklar till resultatet har sökningar genomförts på 

databaserna Pubmed och Cinahl, sökprofilen redovisas i tabell 1a. Sökorden 

framkom med hjälp av svenska MeSH på karolinska institutets hemsida. Artiklar 

har även hittats i referenslistor och dessa redovisas i tabell 1b. Kvaliteten på 

artiklarna är noggrant värderade och klassificerade utifrån Statens beredning för 

medicinsk utvärdering/Svensk sjuksköterskeförening (SBU/SSF) nr 3 (1999). 

Fakta inom ämnet har inhämtats via manuell sökning på Mittuniversitetets 

bibliotek i Sundsvall.  

 

Inklutions- exklusionskriterier 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2008, s. 90) har kriterierna för artiklarna 

fastställts. Till denna litteraturstudie är endast vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska eller svenska, med fokus på stress, stressorer eller arbetstillfredsställelse 

inom arbetsplasten för sjukvårdspersonal inkluderade. Limits har använts i 

sökningarna eftersom artiklarna ska ha varit publicerade senast 1999 för att ingå i 

studien. De vetenskapliga artiklar som inte svarar upp mot studiens syfte har 

exkluderats.  
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Tabell 1a. Sökning i databaser  091006 

Sökning 

nummer: 

Sökord PubMed Cinahl Urval 

1 stress OR stressor 393543 49703  

2 personnel OR 
staff 

346292 121779  

3 nursing OR nurs* 549020 451138  

4 experience 323166 62726  

5 emergency 
department OR 
intensive care unit 
OR ambulance 

154165 23617  

6 satisfaction 101141 40501  

7 #1 AND #2 5107 3396  

8 #1 AND #2 AND 
#3 

1716 1576  

9 #1 AND #2 AND 
#3 AND #4 

361 352  

10 #1 AND #2 AND 
#3 AND #4 AND 
#5 

66 49 4 

11 #1 AND #2 AND 
#3 AND #5 AND 
#6 

43 24 7 

 
Tabell 1b. Sökning i referenslistor i våra valda artiklar 
Författare, publiceringsår Urval från 

referenslista 
Braithwaite, 2008. 1 

Hays, Mannahan, Wallace, 2006. 1 

Li, Lambert, 2008. 1 

Ross-Adjie, Leslie, Gillman, 2007. 2 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering är utförd enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 14-15) och indelad i 

följande kvantitativa grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie där 

deltagarna slumpvis har fördelats till antingen en kontrollgrupp eller en 
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eller flera experimentgrupper och man sedan jämför grupperna med 

varandra.  

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp. 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp.  

 

Enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 14-15) har den kvalitativa forskningsmetoden en 

lång tradition inom omvårdnadsforskningen och är de studier som bäst beskriver 

individers upplevelser och erfarenheter har även studier med kvalitativ metod och 

design klassificerats. För dessa studier är följande beskrivning använd: 

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie där syftet är att få en fördjupad 

förståelse hos individer genom att analysera insamlad data i form av 

intervjuer, berättelser eller observerade beteenden.  

 

Studiernas vetenskapliga kvalitet är bedömd enligt en tregradig skala som hög (I), 

medel (II) eller låg (III), (se tabell 2a och tabell 2b). 

 

Tabell 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39). 

 I: Hög II: 

Medel 

III: Låg 

RCT Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och 

genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inkl. behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller för 

många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall 

CCT Väldefinierad frågeställning, - Litet antal patienter, 
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tillräckligt antal patienter, 

adekvata statistiska metoder. 

tveksamma statistiska 

metoder 

DS Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder. 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska 

metoder 

 

Tabell 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp 

och kontext. Metod och analys 

väl beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 

 

Bearbetning 

Fas 1 

Från sökning nummer tio och elva hittades 182 artiklar. Dessa bedömdes av 

författarna genom att läsa titlar och abstrakt i syfte att hitta artiklar för fortsatt 

granskning. Denna första bedömning fokuserade på studier som handlade om 

stress inom akutsjukvård med fokus på sjuksköterskor. Efter denna första 

bedömning valdes 167 artiklar bort som inte svarar upp till litteraturstudiens syfte. 

 

Fas 2 

I fas två granskades artiklarna mer ingående och bedömdes efter inklutions- och 

exlutionskriterierna. Fyra artiklar valdes bort då de inte svarade på 
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litteraturstudiens syfte. Författarna ansåg att fler artiklar behövdes till resultatet 

och genomförde en sökning i refernslistorna. I denna sökning hittades fem stycken 

artiklar som inkkluderades. Alla artiklar bedömdes av författarna och 

klassificerades enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 14-15).   

 

Fas 3 

I sista fasen granskades kvalitén på artiklarna enligt granskningsprotokollet 

(bilaga 1). Granskningen dokumenterades i tabell 2a och tabell 2b. Ingen artikel 

bedömdes vara av så låg kvalité (III) att den exkluderades. Kvalitetsbedömningen 

genomfördes av författarna. 

 

Analys 

Datahanteringen i en kvalitativ studie är i grunden begränsad. Det handlar om att 

konvertera en stor mängd data till betydligt mindre, mer hanterbara segment. 

Därefter sammanställs dessa segment till meningsfulla begreppsmässiga mönster 

(Polit & Beck, 2008, s. 515). 

 

När vi analyserade de inkluderade artiklarna tog vi stöd ifrån Friberg (2006, s. 

110). Vi började med att läsa igenom artiklarna flera gånger för att skapa oss en 

bra uppfattning vad de handlade om, vi fokuserade på artiklarnas resultat och 

slutsatser. Vi arbetade från en helhet, som bestod av artiklarna, till delar och sedan 

till en ny helhet, som bestod i de bärande delarna. 

 

Inspirerade av Forsberg och Wengström (2008, s. 163) framkom de bärande 

delarna genom att artiklarna bearbetades utifrån det valda syftet och 

frågeställningarna. Artiklarna granskades utifrån varje frågeställning och 

artiklarnas svar på frågan redovisades under resultatet. Rubrikerna i 

resultatredovisningen baseras på frågeställningarna och underrubrikerna på fakta 

från artiklarna.  

 

I analysarbetet översatte vi de väsentliga fakta från artiklarna till svenska. Därefter 

bearbetades och sammanställdes fakta under rätt rubrik. Underrubrikerna 
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skapades genom att författarna läste igenom den översatta texten samtidigt som 

det söktes efter liknande kategorier. 

 

Etisk granskning 

Det är viktigt vid en litteraturstudie att det görs etiska överväganden beträffande 

urval och presentation av resultatet. Det är även viktigt att all data presenteras i 

rapportens resultat oavsett om det stöder forskarnas egna åsikter (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77).  

 

Studiens betydelse 

Med denna litteraturstudie vill vi uppmärksamma personalens upplevelser av 

stress för att skapa oss en ökad förståelse över personalens situation samt belysa 

de negativa faktorerna som bidrar till stress. Resultatets utgång hoppas vi kunna få 

personal och medarbetare att reflektera över deras arbetssituation i syftet att skapa 

en bättre arbetsmiljö. 

 

Samhällets neddragningar inom sjukvården kommer att påverka personalens 

arbetssituation med mindre personal och samma antal patienter. Eftersom vi tror 

att detta kommer leda till ökad stress bland personalen känns det valda ämnet 

aktuellt och intressant.  
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Resultat 

Resultatet baseras på 16 vetenskapliga artiklar och presenteras med tre 

huvudrubriker och sju underrubriker. För att lättare få en överblick över resultatet 

presenteras huvudfynden i tabell 3. 

 

Tabell 3. Övergripande resultat 
 

- Arbetsmiljö och 
organisation 

 
- Hög arbetsbörda 
- Fysiskt tungt 
- Tidsbrist 
- Diffusa arbetsbeskrivningar 
- Undermålig utrustning 
- Personalkompetens  
- Avdelningsrutiner 

 
- Anhöriga - Närvaro på avdelningen 

- Tidsbrist 
 

 
Stressorer bland personalen 
inom akutsjukvård 

- Övriga 
stressorer 

- Patientens lidande och 
smärta 

- Våld mot personal 
- Egna misstag 
- Dödsfall bland barn 
- Stora olyckor 

 
 

- Psykiska 
upplevelser och 
besvär 

 
- Ökad orosnivå 
- Utmattning 
- Ilska och irritation 
- Nedsatt minne 
- Skiftande sinnestämning 
- Skuld 
- Ängslan 

 

 
Personalens upplevelser av 
stress på sin arbetsplats 

- Fysiska 
upplevelser och 
besvär 

- Frossa 
- Ätstörningar 
- Ökat sympatikuspåslag 
- Förändrad varseblivning 

 
 

- Arbetsmiljö 
 

- Bristande support från 
ledningen 

- Kommunikationsproblem 
- Stress 

 

 
Personalens 
arbetstillfredsställelse 
relaterade till stress 

- Erfarenhet och 
yrkeskompetens 

- Utvecklingsbegränsning 
- Finansiella restriktioner 
- Minskad personalstyrka 
- Låg yrkeskompetens på 

avdelningen 
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Stressorer bland personalen inom akutsjukvård 

Arbetsmiljö och organisation 

Arbetsbördan ökade när det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor att ta hand 

om patienterna (Li & Lambert, 2008). Den höga arbetsbördan var en faktor som 

upplevdes stressfylld bland sjuksköterskor (Adeb-Saeedi, 2002; Ross-Adjie, 

Leslie & Gillman, 2007; Li & Lambert, 2008; Shamian, Kerr, Laschinger & 

Thomson, 2002). Att arbetsbördan upplevdes som en av de vanligaste stressorerna 

berodde på de fysiska faktorerna som tunga lyft, för lite personal och för lite tid 

för arbetsuppgifterna (Healy & Mckay, 2000). Att utföra sina arbetsuppgifter 

under tidspress gjorde att risken ökade för sjuksköterskan att ge fel och 

missvisande vård. Sjuksköterskor rapporterade också svårigheter att planera sitt 

arbete på grund av diffusa arbetsbeskrivningar och onödiga rutiner på avdelningen 

(Servinsson & Hummelvoll, 2001). Ytterligare stressorer kunde vara bristande 

eller gammal utrustning och skiftarbete. De sjuksköterskor som hade arbetat 

mindre än ett år på en akutavdelning upplevde avdelningens dagliga rutiner som 

stressfulla tillsammans med en dålig blandning av personalkompetens (Ross-

Adjie, Leslie & Gillman, 2007). Att ha arbetskollegor som inte var tillräckligt 

kompetenta inom sitt arbetsområde ansågs vara en källa till stress (Hays, All, 

Mannahan, Cuaderes & Wallace, 2006). 

 

Anhöriga 

Adeb-Saeedi (2002) ansåg att sjuksköterskornas arbete på akuten var 

oförutsägbart och svårt att planera. Närvaron av patienters anhöriga upplevdes 

som stressfyllt bland sjuksköterskor på akutvårdsavdelning. Anledning till att det 

upplevdes stressfyllt var att sjuksköterskorna inte han förklara och uppdatera 

anhöriga gällande patientens tillstånd. Det kunde i sin tur påverka 

sjuksköterskornas förmåga negativt när det gällde att förbereda anhöriga inför en 

svår emotionell situation. Även Hays, All, Mannahan, Cuaderes och Wallace 

(2006) styrker att en av akutsjuksköterskornas största stressor var problem med 

patientens anhöriga. 
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Övriga stressorer 

Hanteringen av patienters lidande och smärta var förenat med stress bland 

sjuksköterskor på akutavdelningar. Anledningen till detta uppgavs vara att 

sjuksköterskorna fick en känsla av att inte kunde ge den vård som krävdes för att 

lindra patientens omvårdnadsbehov (Adeb-Saeedi, 2002). Våld mot personal 

beskrevs också som en stressor och visade sig vara ett nytt fenomen. Utan att veta 

hur stor utsträckning våld förekom på akutavdelningar upplevdes det som en allt 

vanligare orsak till stress på arbetsplatsen (Ross-Adjie, Leslie & Gillman, 2007). 

Martins och Robazzin (2009) säger att stressnivån steg bland 

intensivvårdssjuksköterskorna när de blev tvungna att hantera dödsfall bland 

patienterna eller när de begicks misstag på avdelningen. Ross-Adjie, Leslie och 

Gillman (2007) och Cartledge (2001) skriver att svåra tragedier så som olyckor 

med många inblandade och skadade, sexuella övergrepp och dödsfall bland barn 

stressade personalen. 

 

Personalens upplevelser av stress på sin arbetsplats 

Psykiska upplevelser och besvär 

När stressnivån ökade, framförallt vid hög arbetsbelastning, så steg 

sjuksköterskornas orosnivå (Healy & Mckay, 2000; Shamian, Kerr, Laschinger & 

Thomson, 2002; Kawano, 2007). I en artikel skriven av Poljak, Tveith och 

Ragneskog (2006) upplevde ambulanspersonalen sitt arbete som psykiskt 

påfrestande och olika exempel på stressreaktioner kunde vara ilska och irritation. 

Ambulanspersonalen upplevde även kognitiva förändringar så som försämrat 

minne och tankeförmåga samt skiftande sinnesstämning. Jonsson och Segesten 

(2004) skriver att det var skillnader i hur personalen hanterade stressfyllda 

situationer. Somliga ur ambulanspersonalen som varit med om en stressfylld 

situation hade lämnat sina stressymtom bakom sig bara några timmar efter 

händelsen medan för andra kunde det sitta kvar i flera år. Personalen kände 

särskild stor skuld när de upplevde att behandlingen för patienten misslyckats. All 

personal som undersöktes i studien berättade om oro, påträngande minnen och 

drömmar till följd av traumatisk stress på arbetet. Kawano (2007) beskrev även 

hur en känsla av ängslan uppstod när personalen tyckte att de inte gjorde 
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tillräckligt för patienten och dess anhöriga trots att de genomförde allt som var 

möjligt. 

 

Fysiska upplevelser och besvär 

Akutsjuksköterskorna hade förutom psykiska upplevelser även fysiska 

upplevelser. Några av de fysiska reaktionerna personalen upplevde till följd av 

stress var frossa, ätstörningar och problem med ökat sympatikuspåslag. Somliga 

ur vårdpersonalen som varit med om en stressfylld situation upplevde sig ha fått 

förändrad varseblivning med till exempel tunnelseende och hörselförändringar 

(Poljak, Tveith & Ragneskog, 2006).  

 

Personalens arbetstillfredsställelse relaterat till stress 

Arbetsmiljö 

När sjuksköterskor upplevde sitt arbete som otillfredsställande utvecklade de en 

distanserande attityd till patienterna, sina arbetsuppgifter och sina medarbetare 

(Servinsson & Hummelvoll, 2001). Överlag visade det sig att sjuksköterskor var 

nöjda med sin arbetsmiljö (Dunn, Wilson & Esterman, 2005) men att stress, 

bristande stöd från ledningen och kommunikationsproblem påverkade 

arbetstillfredsställelsen negativt (Servinsson & Hummelvoll, 2001; Kotzer, 

Koepping & Leduc, 2006). Stress bidrog till att sjuksköterskor bytte arbetsplats i 

högre utsträckning än vad som tidigare förmodats (Cartledge, 2001). I en studie 

hade tjugo procent av de anställda funderat på att byta avdelning och det var 

anställda som hade minskat sina arbetstimmar, allt på grund av en stressad 

arbetsmiljö (Laposa, Alden & Fullerton, 2003). De sjuksköterskor som arbetade 

full arbetstid upplevde mindre arbetstillfredsställelse än de som arbetade deltid 

(Shamian, Kerr, Laschinger & Thomson, 2002). Enligt Healy och Mckay (2000) 

uppnåddes högre arbetstillfredsställelse när det var lägre stressnivåer på 

avdelningen. 
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Erfarenhet och yrkeskompetens 

Sjuksköterskor upplevde moralisk stress på grund av begränsade möjligheter att 

utvecklas inom sitt område (Servinsson & Hummelvoll, 2001). Men när 

sjuksköterskorna erbjöds utbildningar och intellektuella utmaningar var de mer 

villiga att stanna kvar på avdelningen trots en stressig arbetsmiljö (Ross-Adjie, 

Leslie & Gillman, 2007). Det som påverkade arbetstillfredsställelsen negativt var 

finansiella restriktioner och minskad personalstyrka vilket bidrog till mindre 

yrkeskompetens på avdelningen (Dunn, Wilson & Esterman, 2005). En studie 

skriven av Boström-Lindberg (2007) visade att om man diskuterade resultatet och 

utgången av behandlingar på avdelningen ökade personalens tillfredsställelse och 

känsla av kontroll. Att diskutera i grupper på en arbetsplats där stress var vanligt 

förekommande bidrog till stolthet, djupare förståelse och en ökad känsla av 

kompetens.   

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

stress på sin arbetsplats. Av resultatet framkom det att arbetsmiljön hade stor 

inverkan på akutvårdspersonalens hälsa, den påverkade både stressnivån och 

arbetstillfredsställelsen. Den ökade stressnivån kunde för somliga bidra till olika 

somatiska besvär som tunnelseende, magproblem samt psykiska besvär som 

utmattning och oro. De sjuksköterskor som hade möjlighet till utbildning och 

intellektuella utmaningar var mer positiv att stanna kvar på avdelningen trots 

stressen.  

 

I resultatet visar flera artiklar att sjuksköterskor inom akutsjukvård jobbar under 

en hög arbetsbelastning. Att arbetsbelastningen är en sådan vanlig stressor anser 

vi vara oroväckande och skulle kunna tyda på en otillräcklig arbetsmiljö. Vikten 

av en god arbetsmiljö stöds av Servinsson och Hummelvoll (2001) som skriver att 

det är viktigt att hålla stressen på avdelningen på en acceptabel nivå.  

Av resultatet tolkar författarna att sjuksköterskor inom akutsjukvård ofta utsätts 

för stress där påfrestningarna är skadligt höga.  
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Författarna tycker precis som Dunn, Wilson och Esterman (2005) att en av dem 

vanligaste stressorerna inom akutsjukvård är tids- och personalbrist. Eftersom för 

höga stressnivåer enligt Angelöw (2002, s.119-122) kan leda till ökad 

sjukfrånvaro och personalomsättning tycker vi att det är av största vikt att 

personstyrkan hålls tillräckligt stor för att klara av patientantalet på avdelningen. 

För lite personal på avdelningen leder till negativ stress och med största 

sannolikhet att delar av personalstyrkan byter arbetsplats. Det tror vi i sin tur 

påverkar patientvården till det sämre på grund av ny och oerfaren personal. 

 

När en nyexaminerad sjuksköterska kommer ut i arbetslivet är det en stor 

omställning ifrån skolan. De krav som ställs kan ofta upplevas som höga och 

orimliga. Det tar många år av praktiskt utövande och teoretiska fördjupningar 

innan hög kompetens uppnås (jmf Benner, Tanner & Chesla, 1999, s. 348). Med 

stöd av Hallin och Danielson (2008) tror vi det kan bli övermäktigt för oerfarna 

sjuksköterskor att ha omvårdnadsansvaret för många sjuka patienter samtidigt. 

Det kan därför vara en idé att låta nyexaminerade sjuksköterskor ansvara för färre 

patienter än sina mer erfarna kollegor. 

 

På en avdelning är det viktigt med rätt och tillräcklig kompetens bland personalen.  

Om inte kunskaperna finns skapar det en källa till stress (jmf. Hays, All, 

Mannahan, Cuaderes & Wallace, 2006). Därför anser författarna att all personal 

ska få fortlöpande utbildning inom sitt område. Att utbilda sjuksköterskor på en 

avdelning är nyttigt för både personalens och patientens hälsa eftersom det 

resulterar i ökad kompetens och arbetstillfredsställelse bland personalen. Detta 

styrks av Ross-Adjie, Leslie och Gillman (2007) som menar att utveckling är en 

viktig del i sjuksköterskans yrkesroll.  

 

I resultatet framkommer det att mötet med anhöriga är en stressfylld situation för 

sjuksköterskor. För att hantera stressen på ett bättre sätt tror vi att diskussioner i 

arbetsgrupper kan hjälpa sjuksköterskorna att hantera patienters anhöriga på ett 

mer kontrollerat sätt. Vid diskussioner i grupp kommer det alltid fram nya tips och 

tankegångar som deltagarna kan ta till sig och det kan leda till att stressen över att 
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ha anhöriga närvarande på avdelningen minskar. Detta styrks av Forsberg och 

Wengström (2008, s. 135).  

 

När stressen blir så hög att sjuksköterskorna får psykiska symtom är det uppenbart 

att arbetsbördan är för tung. Författarna tycker som Braithwaite (2008) att det är 

viktigt att minska på stressorerna för att minska den psykiska påfrestningen bland 

personalen. Eftersom det är arbetsgivaren som har störst möjlighet att ändra 

rutiner och storleken på personalstyrkan anser vi att denna har ett stort ansvar i att 

förhindra psykisk ohälsa. Vi tror även att det ligger i arbetsgivarens intresse att 

personalen mår bra eftersom sjukskrivningar och personal som slutar på grund av 

stress kan i slutändan leda till en högre kostnad för arbetsgivaren (jmf. Marine, 

Ruotsalainen, Serra & Verbeek, 2009). 

 

Resultatet visade på vikten av en god arbetsmiljö för att få en positiv 

arbetstillfredsställelse och för en ökad trivsel på avdelningen. 

Enligt författarna råder en bra arbetsmiljö när det finns en möjlighet till 

återhämtning, en god kommunikation bland personalen och en bra dialog med 

ledningen. Lyckas arbetsgivaren skapa en god arbetsmiljö ökar tryggheten hos 

personalen vilket leder till mer trivsel på arbetsplatsen. 

 

Att sjuksköterskor på en akutsjukvårdsavdelning är en personalgrupp som blir 

utsatta för mycket stress går nog inte att komma ifrån. Men genom att minska på 

stressorerna som finns på arbetsplatsen går det att skapa en bättre arbetsmiljö och 

få en ökad arbetstillfredsställelse bland personalen. Genom att blunda för detta 

och inte lägger resurser på personalens arbetsmiljö tror vi att det i slutändan kan 

leda till en högre personalomsättning, utmattning och en lägre 

arbetstillfredsställelse vilket i sin tur, i värsta fall, kan leda till sämre patientvård. 

 

Metoddiskussion 

Till denna litteraturstudie gjordes artikelsökningar i databaserna Pubmed och 

Cinahl då dessa databaser omnämns av Forsberg och Wengström (2008, s. 81-82) 

som användbara gällande omvårdnadsforskning. Resultatet bygger på mestadels 

kvantitativ forskning. Endast fem av de 16 utvalda artiklarna var av kvalitativ 
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karaktär. Vi hade önskat att hitta fler kvalitativa artiklar då det skulle innebära en 

möjlighet för djupare förståelse inom ämnet. Artikeln av Healy och McKay 

(2000) uppfyllde inte vår definition av akutsjukvård men ansågs ändå innehålla 

väsentlig fakta angående sjuksköterskor och stress. 

En brist i litteraturstudien är det tunna faktamaterialet om varför anhöriga på 

avdelningen upplevdes som stressande, men mer fakta framkom inte från vår 

sökprofil än det som redovisades i resultatet.  

 

De utvalda artiklarna kom från flera delar av världen. Några av artiklarna kom 

från länder med österländsk kultur vilket kan ha påverkat resultatet. Det hade varit 

önskvärt att bara inkluderat artiklar som speglar den västerländska kulturen 

eftersom vi lever i ett sådant land.  Detta var inte möjligt då faktaunderlaget hade 

blivit för litet.  

 

En artikel var skriven på svenska och resterande var skrivna på engelska. Detta 

innebar att de flesta artiklarna skulle översättas. För att minimera risken av 

felöversättning var båda författarna engagerade i artiklarnas översättning. Detta är 

dock ingen garanti för att feltolkning av resultatet inte förekommit.  

 

Slutsats 

Genom att minska på resurserna för mycket inom vården ökar risken att 

personalens hälsa blir lidande. Genom mer forskning och en ökad förståelse kan 

man förhoppningsvis hitta metoder att minska den skadliga stressens påverkan på 

personalen. 

 

Med samhällets just nu stora neddragningar och sparkrav skulle det vara önskvärt 

med mer forskning inom det aktuella området. Det skulle även vara av intresse att 

forska mer om stress och upplevelser av stress på avdelningar som inte innefattas 

av akutsjukvård. 



18  

Referenslista 
* artiklar som används i resultatet. 
 
*Adeb-Saeedi, J. (2002). Stress Amongst Emergency nurses. Australian 
Emergency Nursing Journal, 5, 19-24. 
 
Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Benner, P., Tanner, C A., & Chesla, C A. (1999). Expertkunnande i omvårdnad – 
Omsorg, klinisk bedömning och etik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Braithwaite, M. (2008). Nurse Burnout and Stress in the NICU. Advance in 
Neonatal Care, 8, 343-347. 
 
Brattberg, G. (2008). Att hanter det ohanterbara – om coping. Stockholm: 
Elanders Digitaltryck. 
 
*Boström-Lindberg, E. (2007). Increased Job Satisfaction After Small Group 
Reflection on an Intensive Care Unit. Research Dimension, 26, 163-167. 
 
*Cartledge, S. (2001). Factors Influencing the turnover of intensive care nurses. 
Intensive and critical care nursing, 17, 348-355. 
 
*Dunn, S., Wilson, B., & Esterman, A. (2005). Perceptions of working as a nurs 
in an acute care setting. Journal of nursing management, 13, 22-31. 
 
Edling, C., Nordberg, G., & Nordberg, M. (2003). Arbets– och miljömedicin – en 
lärobok om hälsa och miljö. Lund: Studentlitteratur. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Författarna och bokförlaget Natur och Kultur. 
 
Friberg, F. (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hallin, K., & Danielson, E. (2008). Registered Nurses’ perceptions of their work 
and professional development. Journal of advanced nursing, 61, 62-70. 
 
Hallin, K. (2009). Att vara sjuksköterska – En studie av 
sjuksköterskeproffessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. 
Östersund: Mittuniversitetet 
 
*Hays, M A., All, A C., Mannahan, C., Cuaderes, E., & Wallace, D. (2006). 
Reported Stressors and Ways of Coping Utilized by Intensive Care Unit Nurses. 
Dimensions of critical care nursing, 25, 185-193. 
 
*Healy, C M., & Mckay, M F. (2000). Nursing stress: The effects of coping 
strategies and job satisfaction in an sample of australian nurses. Journal of 
advanced nursing, 31, 681-688. 



19  

*Jonsson, A., & Segesten, K. (2004). Guilt, shame and need for a container: a 
study of post-traumatic stress among ambulance personnel. Accident and 
Emergency Nursing, 12, 215-223. 
 
*Kawano, Y. (2007). Association of job-related stress factors with psychological 
and somatic symptoms among Japanese hospital nurses: effect of departmental 
environment in acute care hospitals. Journal of occupational health, 50, 71-85. 
 
*Kotzer, A M., Koepping, D M., & Leduc, K. (2006). Perceived nursing work 
environment of acute care paediatric nurses. Paediatric nursing, 32, 327-332. 
 
*Laposa, J M., Alden, L E., & Fullerton, L M. (2003). Work stress and 
posttraumatic stress disorder in ED nurses/personnel. Journal of emergency 
nursing, 29, 23-28. 
 
*Li, J., Lambert, V A. (2008). Workplace stressors, coping, demographics and job 
satisfaction in Chinese intensive care nurses. British Association of Critical Care 
Nurses, 13, 12-23. 
 
Marine, A., Ruotsalainen, J H., Serra, C., & Verbeek, J H., (2009). Preventing 
occupational stress in healthcare workers. The Cochrane Collaboration, 4. 
 
*Martins, J T., & Robazzin, M L C C. (2009). Nurses’ work in intensive care 
units: Feelings of suffering. Rev Latino-am Enfermagem, 17, 52-58. 
 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/stressor.  091124, kl. 09.52. 
 
Perski, A. (2001). Stress och sjukdom – Fakta och vägledning om orsaker, 
konsekvenser och utvägar. Västervik: AB C O Ekblad & Co. 
 
Polit, D., & Beck, CT. (2008). Nursing Research – Generating and assessing 
evidence for nursing practice 8th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins. 
 
*Poljak, A., Tveith, J., & Ragneskog, H. (2006). Omvårdnad i ambulans – den 
första länken i vårdkedjan. Nursing Development, 26, 48-51. 
 
*Ross-Adjie, G., Leslie, G., & Gillman, L. (2007). Occupational stress in the ED: 
What matters to nurses? Australian Emergency Nursing Journal, 10, 117-123. 
 
*Servinsson, E., & Hummelvoll, J K. (2001). Factors influencing job satisfaction 
and ethical dilemmas in acute psychiatric care. Nursing and Health Sciences, 3, 
81-90. 
 
*Shamian, J., Kerr, M S., Laschinger, H K S., & Thomson, D. (2002). A hospital-
level analysis of the work environment and workforce health indicators for 
registered nurses in Ontario’s Acute-care hospitals. Canadian journal of nursing 
research, 33, 35-50. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 



20  

Stockholm: Socialstyrelsen. 
 

Statens beredning för medicinsk utvärdering/Svensk sjuksköterskeförening. 
(1999). Evidensbaserad omvårdnad – Behandling av personer med 
depressionssjukdomar. Stockholm: SBU 
 
Toomingas, A., Mathiassen, S-E., & Wigaeus-Tornqvist, E. (2008). 
Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur. 



  

Bilaga 1 
 
Granskningsmall 

 

Artikel nr: ……………  Granskare:…….…………………………………. 

Författare……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Titel:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………… 

……………………………………. 

Årtal:………………………… 

Tidskrift:……………………………………………………………………… 

Land där studien utfördes:……………………………………………………… 

 

Typ av studie:   O Kvalitativ  O Kvantitativ 

Område: 

O Personalens upplevelser av stress 

O Personalens arbetstillfredsställelse 

O Annat:……… ………………………………………………… 

 

Fortsatt bedömning:  O Ja  O Nej 

 

Kvalitetsbedömning:  O Hög (I)  O Medel (II)  O Låg (III) 

 

Kommentarer:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………...... 



  

Kvalitetsbedömning 

 

Studiens syfte:………………… …………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ:   

O Deskriptiv   O Intervention   O Annan………………………… 

 

Kvantitativ:  

O Retrospektiv  O Prospektiv   O Randomiserad  

O Kontrollerad  O Intervention   O Annan:..…………………… 

 

Studiens omfattning:  

Antal försökspersoner:……………………   Bortfall:………. 

Tidpunkt för studiens genomförande:…………..   Studiens längd:………. 

 

Kvalitativa studier: 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?   Ja O   Nej O  

Är perspektiv/kontext presenterade?    Ja O   Nej O 

Finns ett etiskt resonemang?    Ja O   Nej O 

Urval relevant?      Ja O   Nej O  

Är försökspersonerna väl beskrivna?    Ja O   Nej O 

Är metoden tydligt beskriven?    Ja O   Nej O 

Ges en klar bild av resultatet?    Ja O   Nej O 

Giltighet?       Ja O   Nej O 

 

Kvantitativa studier: 

Urval:  

Förfarandet beskrivet?      Ja O   Nej O 

Representativt?      Ja O   Nej O 

Kontext?       Ja O   Nej O 

Bortfall:  

Analysen beskriven?      Ja O   Nej O 

Storleken beskriven?      Ja O   Nej O 

Interventionen beskriven?     Ja O  Nej O 

Etiskt resonemang?      Ja O  Nej O 



  

Hur tillförlitligt är resultaten? 

- Valida?       Ja O  Nej O 

- Reliabla?       Ja O  Nej O 

Är resultaten generaliserbart?    Ja O  Nej O 

 

Huvudresultat:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

 

 

Omarbetad utifrån SBU- granskningsmall Hellzén, O & Pejlert, A (1999).



  

Bilaga 2a 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
intervention/ 
instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign- 
kvalitet 
 

Adeb-Saeedi 
(2002) 
Iran 

Att ta reda på vilka 
situationer som är särskilt 
stressfyllda bland 
akutsjuksköterskor. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=160 
(N=40) 

Beskrivande 
statistik 

Den vanligaste orsaken till stress är när man 
hanterar patienter med smärtor och lidande. 
Därefter var det stressande när det var hög 
arbetsbelastning och när patientens närstående 
befann sig på akuten. 

DS I 

Boström-Lindberg 
(2007) 
Sverige 

Att studera om 
arbetstillfredsställelsen och 
stressymtomen ändras efter 
att personalen reflekterat 
över sitt eget arbete. 

Kvantitativ 
Diskussionsgrup
per  
Enkät 

N=60 
(N=0) 

Beskrivande 
statistik 

Det visade sig att arbetstillfredsställelsen ökade 
efter interventionen. Personalen fick en ökad 
känsla av kompetens, mer erfarenhet, känsla av 
uppskattning och ökad yrkesstolthet.  

CCT II 

Cartledge 
(2001) 
Storbritannien  

Att studera faktorer som 
påverkar 
intensivvårdspersonal att 
sluta sina arbeten. 

Kvalitativ 
Intervjuer 

N=43 
(N=32) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Man kom fram till två kategorier av stressorer, en 
var relaterad till död och tragedier, och den andra 
kategorin var relaterad till arbetsbördan. Stress var 
en faktor som ledde till att personalen slutade i 
större utsträckning än väntat. 

K I 

Dunn, Wilson & 
Esterman 
(2005) 
Australien 

Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av sitt arbete. 
Jämföra faktorer som 
påverkar 
arbetstillfredsställelse och 
identifiera faktorer som 
påverkar dessa upplevelser. 

Kvalitativ 
Enkät med 
öppna och 
slutna frågor 

N=600 
(N=322) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Beskrivande 
statistik 

Överlag visade det sig att sjuksköterskorna i 
studien var nöjda med sin arbetsmiljö, men dem i 
åldern 21-35 var mindre nöjda. Det kan bero på att 
de inte har samma yrkeserfarenhet som de äldre 
och att därför upplevs arbetsbördan som tyngre. En 
annan faktor var hur relationen till annan personal 
var, en bristande kommunikation mellan 
sjuksköterskor på avdelningen kunde gör att 
arbetstillfredsställelsen minskade 
 

K I 
 
DS I 

Hays, All, Mannahan, 
Cuaderes & Wallace 
(2006) 
USA 

Att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskor
s stressorer och 
copingstrategier. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=440 
(N=305) 

Beskrivande 
statistik 

Det som var mest stressfullt var brist på personal. 
Vanligaste stressorerna med 4-7 poäng i enkäten 
var inkompetent personal, ostabila patienter, 
onödig förlängning av liv och beslutsfattande. Ljud 
på arbetsplatsen och mötet med döden var minst 
stressande för personalen.  

DS I 

Healy & McKay 
(2000) 
Australien 

Utforska sambandet mellan 
sjuksköterskors 
arbetsrelaterade stress och 
copingstrategi samt dess 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=129 
(N=0) 

Beskrivande 
statistik 

Arbetsbördan var den vanligaste stressen i 
sjuksköterskans arbetsmiljö. Att arbetsbördan var 
vanligast berodde på de fysiska faktorerna som 
tunga arbetsuppgifter, för lite personal och för lite 

DS I 



  

påverkan av 
sjuksköterskornas 
arbetstillfredsställelse. 

tid till arbetsuppgifterna. Högre nivåer av stress 
var relaterad till mental oro. Högre nivå av 
arbetstillfredsställelse var associerat med lägre 
nivåer av stress. 

Jonsson & Segersten 
(2004) 
Sverige 

Att framhäva och fördjupa 
förståelsen av hur 
ambulanspersonal upplever 
och hanterar traumatiska 
erfarenheter samt att 
utveckla en förståelse för 
deltagarnas livsvärld. 

Kvalitativ 
Intervjuer  

N=10 
(N=0) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Det visar sig att skuld, skam och självklandring är 
vanliga känslor efter en arbetsrelaterad traumatisk 
händelse. För att hantera känslorna är det viktigt 
att tala om dem med kollegor, vänner och familj.  

K I 
 
 
 
 
 
 
 

Kawano 
(2007) 
Japan 

Att undersöka graden av 
arbetsrelaterade 
stressfaktorer gällande både 
fysiska och psykiska 
symtom. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=1882 
(N=331) 

Beskrivande 
statistik 

Det finns ett samband mellan kontroll på arbetet 
och den mentala hälsan. Resultatet varierar mellan 
olika avdelningar. Arbetsrelaterad stress bör 
minskas för att optimera fysiska och mental hälsa. 

DS I 

Kotzer, Koepping & 
Leduc 
(2006) 
Storbritannien 

Att utvärdera 
sjuksköterskornas 
upplevelse om deras 
nuvarande arbetsmiljö och 
hur de vill att arbetsmiljön 
ska se ut. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=145 
(N=68) 

Beskrivande 
statistik 

Studien kom fram till de undersökta upplevde i 
hög grad att de i sin arbetsmiljö b.la. var delaktiga, 
fick stöd från sina chefer och hade autonomi. När 
det gällde arbetsbelastningen var personalen inte 
lika nöjd men trots att deras upplevda arbetsbörda 
inte var så hög önskade alla att den skulle vara 
lägre. När det gäller arbetstillfredsställelsen har 
arbetsbördan den upplevda arbetsbördan en 
ogynnsam effekt.  

DS II 

Laposa, Alden & 
Fullerton 
(2003) 
Kanada 

Att undersöka om det finns 
något samband mellan 
posttraumatisk stress och 
arbetsrelaterad stress samt 
hur akutvårdspersonal 
svarar på arbetsrelaterad 
stress. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=51 
(N=17) 

Beskrivande 
statistik 

Många anställda minskade sina arbetstimmar på 
grund av stress. 20 % av de tillfrågade hade 
funderat på att byta arbete på grund av stress och 
trauma. 

DS I 

Li & Lambert 
(2008) 
Kina 

Att undersöka den 
vanligaste arbetsrelaterade 
stressoren och vanligaste 
copingstrategin samt deras 
relation till 
arbetstillfredsställelse. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=102 
(N=0) 

Beskrivande 
statistik 

Om man är nöjd med sitt arbete ger man 
patienterna bättre och säkrare vård. Det är 
sjukhusledningens ansvar att upptäcka faktorer 
som minskar arbetstillfredsställelsen. 

DS I 

Martins & Robazzin Att undersöka Kvalitativ  Kvalitativ Sjuksköterskor upplever lidande vid svårt sjuka, K II 



  

 

(2009) 
Brasilien 
 

intensivvårdssjuksköterskor
s upplevelser av lidande och 
vilka strategier de har för att 
hantera dessa upplevelser. 

Intervjuer innehållsanalys unga patienter och många tar med sig problemen 
hem. Sjuksköterskor utvecklar olika strategier för 
att klara av känslorna t ex. religion, fysisk aktivitet 
och dra sig undan från patienter och anhöriga. 

Poljak, Tveith & 
Ragneskog 
(2006) 
Sverige 

Att belysa 
ambulanspersonalens 
psykosociala arbetsmiljö 
samt omvårdnadens 
betydelse från 
ambulanspersonalens 
perspektiv. 

Kvalitativ 
Enkät med 
öppna och 
slutna frågor 

N=96 
(N=29) 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
innehållsanalys 

Det är ett stimulerande arbete trots att den större 
delen av personalen anser att det är psykiskt 
påfrestande. Det finns en god stresshantering och 
gott emotionellt stöd mellan kollegor. Det största 
problemet inom yrket anses vara arbetsmiljön. 

K I 
 
DS I 

Ross-Adjie, Leslie & 
Gillman 
(2007) 
Australien 

Att fastställa vilken 
stressframkallande situation 
sjuksköterskor på akuten 
uppfattar som mest 
betydande. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=300 
(N=144) 

Beskrivande 
statistik 

Det framkom att våld mot personalen var den 
största stressoren. Därefter framkallade brist på 
och gammal utrustning samt skiftarbete stress. 

DS I 

Severinsson & 
Hummelvoll 
(2001) 
Norge 

Att ta reda på de element 
personalen tyckte bidrog till 
arbetstillfredsställelse för att 
identifiera de etiska 
dilemman de ställs mot 
inom yrket. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät  

N=27 
(N=6) 

Beskrivande 
statistik 

Att själva få ta beslut kan stärka självkänslan och 
ge en positiv atmosfär bland personalen. För 
mycket ansvar vid beslutsfattandet kan leda till oro 
och ångest. Faktorer som påverkar 
arbetstillfredsställelsen kan relateras till 
sjuksköterskans värderingar. 

DS I 

Shamian, Kerr, 
Laschinger & 
Thomson 
(2002) 
Kanada 

Utforska relationen mellan 
arbetsmiljö på sjukhus och 
hälsa bland sjuksköterskor. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
Enkät 

N=11179 
(N=4570) 

Beskrivande 
statistik 

Sjuksköterskor som arbetar heltid upplever mer 
missnöje med arbetet än de som arbetar deltid. 
Ökad arbetsbörda är den största oron bland 
sjuksköterskor. 

DS I 
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