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Abstract 

The aim of this study was to investigate the self-rated stress and energy levels in women 

working in the emergency room at two hospitals. One located in a small city and the other in a 

big city in Sweden. The aim of this study was also to compare if there were differences in the 

self-rated stress and energy levels of the women working in the emergency room in a small 

and a big city in Sweden. Forty six women, 23 in each city, responded to a previously 

validated stress and energy questionnaire that measures self-rated stress and energy levels in 

the workplace. The questionnaire consisted of twelve adjectives characterizing stress and 

energy, i.e. six words that account for energy and six words that represent stress. For each 

adjective there is a scale that begins at 0 meaning “not at all” and 5 that stands for “very 

much”. Mean values for stress and energy responses were computed and used for analysis. 

Both hospital emergency room workers showed a low level of self-rated stress and a high 

level of self-rated energy. Student’s t-test showed no significant differences in the self-rated 

stress P=0.39 or in the self-rated energy levels P=0.062 between women working in the 

emergency room in a small and a big city in Sweden. In conclusion the present study showed 

that women working in the emergency room reported low stress and high energy levels and 

no differences existed between the groups in a small and a big city in Sweden. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka den självskattade (upplevda) stress och energinivån 

hos kvinnor som arbetar i vården på akutmottagningar på två sjukhus. Det ena sjukhuset är 

beläget i en stor stad och det andra i en mindre stad i Sverige. Studien syftade även till att se 

om det fanns några skillnader i den självupplevda stress och energinivån hos kvinnorna i en 

stor respektive mindre stad i Sverige. Metoden som valdes för studien var en kvantitativ 

ansats där ett färdigställt stress och energi formulär användes som mäter den självskattade 

(upplevda) stress och energi nivån på arbetsplatserna. Stress och energi formuläret består av 

tolv adjektiv och det innebär sex ord som representerar stress och sex ord som står för energi. 

Det fanns en skala för adjektiven ifrån 0-5 där 0 betyder ”inte alls” och 5 ”mycket mycket”. 

Totalt var det femtio respondenter som deltog i studien och samtliga rapporterade låg stress 

och hög energi. Data analyserades i SPSS 20.0. Resultatet visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad i stress skattning P=0.39 och energi skattning P=0.062 mellan kvinnor 

som arbetar på akutmottagning i en större respektive mindre stad i Sverige som bekräftades av 

ett T-test. Slutsatsen för denna studie var att inga skillnader kunde ses i den självskattade 

(upplevda) stressen eller energin hos kvinnorna på de undersökta arbetsplatserna som arbetar 

på en akutmottagning. Samtliga respondenter som deltog i undersökningen och besvarade 

enkäten upplevde låg stress och hög energi. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Stress och hälsa 
 

Stress är den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa och påverkar det psykiska välbefinnandet 

negativt (Folkhälsorapport, 2009). Evolahti (2012) belyser att stressrelaterade sjukdomar och 

psykiska tillstånd som depression orsakar långtidssjukskrivningarsom ökar hos kvinnor. 

Majoriteten av alla långtidssjukskrivningar i Sverige står kvinnor för (Evolahti, 2012). 

Peterson et al. (2008) behandlar även i sin studie att en vanlig orsak till långtids 

sjukskrivningar är stressrelaterade tillstånd (Peterson et al. 2008). År 2006 uppvisade statistik 

ifrån försäkringskassan att kvinnor i åldrarna 18-64 år med psykiska sjukdomar inklusive 

utbrändhet som fått nybeviljade sjuk och aktivitetsersättningar är 41,5 procent 

(Folkhälsorapport, 2009). Det allmänna hälsotillståndet upplevs sämre hos kvinnor 

(Folkhälsorapport, 2012).Tidigare studier som gjordes i Portugal har undersökt 

stresstillståndet i vården. En hög frekvens av arbetsrelaterad stress förekommer hos 

sjuksköterskor där en hög stressnivå rapporterades (Laranjeira, 2011). Nationalencyklopedin 

(1996) beskriver att stressen i kroppens organsystem utlöser anpassningsreaktioner i kroppen 

som uppkommit av stressorer som ärfysiska och psykiska påfrestningar på individen 

(Nationalencyklopedin, 1996). Definitionen av begreppet energi i denna studie innebär en 

dimension som sträcker sig ifrån högaktiverade positivt värderade tillstånd till lågaktiverade 

negativt värderade tillstånd (Kjellberg & Wadman, 2002).  

 

I en litteraturstudie av Healy & Tyrrell (2011) framkom det att förekommande stressorer för 

sjukvårdspersonal i stressfulla situationer på en akutmottagning är aggressioner, våld, 

plötsliga eller traumatiska dödsfall, större incidenter, allvarliga sjukdomar och återupplivning 

av ett barn eller av en annan ung människa (Ibid). Arbetsrelaterad stress kan förhindras genom 

två nationella folkhälsomål som utgångspunkt i samhällsarbetet. Det första är 1: Delaktighet 

och inflytande i samhället och 4: Ökad hälsa i arbetslivet. Delaktighet och inflytande i 

samhället är en utgångspunkt för folkhälsan. Hälsanför individer i samhället kan främjas 

genom ökad delaktighet och inflytande. Insatser krävs för att minska otrygghet, ensamhet och 

isolering i samhället (Prop. 2002/03:35).Under Ottawa charter konferensen 1986 bestämdes 

ett nytt folkhälsoprogram som skulle beröra globalt. Där uppfordrades World Health 

Organisation (WHO) att föreslå relevansen för hälsofrämjande tillsammans med andra 

internationella organisationer. Hälsofrämjande är en utveckling där människor får möjligheten 
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att förbättra och öka kontrollen över hälsan(World Health Organisation, 1986). Det handlar 

om att individers möjligheter samt positiva krafter tas tillvara och individens växande stödjs i 

en hälsosam riktning (Pellmer & Wramner, 2007).Hälsa definierades som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

funktionshinder eller sjukdom (World Health Organisation, 1948). Definitionen av hälsa 

förändrades i det dagliga livet efter Ottawa charter konferensen 1986 från att ha varit ett mål 

till en resurs. Hälsa ses inte längre som målet att leva utan betonar fysisk kapacitet, sociala 

och personliga resurser (World Health Organisation, 1986). WHO definierar i sin rapport från 

1998 även hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet och att alla människor bör ha 

möjligheten till grundläggande resurser för hälsa (World Health Organisation, 1998). 

Kjellberg & Wadman (2002) behandlar i sin rapport Lennart Levis (2000) redogörelse för 

stress som både kan ses som något positivt och negativt. Levis (2000) använder uttrycken ”a 

spice of life or kiss of death” och menar att ”a spice of life” infinner sig när möjligheten finns 

till att kontrollera en mängd krav en individ kan utsättas för och ses som något positivt 

(Kjellberg & Wadman, 2002). Stress kan även vara positivt när en balans mellan individen 

och krav uppstår och att det finns en förmåga att hantera dessa (Nationalencyklopedin, 

1996).Stress som är negativ uppstår när möjligheten till kontroll i arbetssituationer saknas 

eller om individen utsätts för en långvarig stressexponering utan att varva ner kan den 

upplevda stressen förändras till ”a kiss of death” enligt Lennart Levis (2000) (Kjellberg & 

Wadman, 2002). 

 

Stressexponering har en inverkan på individers livsstil och utgör en risk för att ett ohälsosamt 

beteende kan uppstå som brist på fysisk aktivitet, sämre kostvanor, alkoholmissbruk samt 

rökning (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). Stress påverkar beteendet hos individer och det kan 

bidra till ett ökat risktagande i arbetet samt överätande. Andra beteendemässiga reaktioner 

som kan uppstå av stress är våld, aggressivitet, självmord och självmordsförsök. Dessa 

reaktioner i beteendet kan leda till för tidig död och sjukdomar (Levi, 2005). Hälsofrågor som 

stress och utbrändhet är centrala begrepp som har diskuterats i arbetslivet (Kjellberg & 

Wadman, 2002). Definitionen av utbrändhet är ett sjukdomstillstånd som innefattar emotionell 

utmattning, försämrade arbetsprestationer och avståndstagande ifrån andra människor. 

Utbrändhet relateras till stress som är arbetsrelaterad (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). Potter 

(2006) behandlar i sin litteraturstudie att det förekommer en hög utbrändhet bland läkare och 
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sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning. Detta kan bero på den ökade 

arbetsbelastningen som i sin tur orsakas av överbeläggning. Till följd av detta uppstår långa 

väntetider och aggressioner samt våld ökar hos patienter. Det bidrar till en risk för utbrändhet 

hos sjukvårdspersonalen (Potter, 2006). Healy &Tyrrells (2011) litteraturstudie visade att de 

arbetsrelaterade stressorer som framkom hos sjukvårdspersonal på Irland var arbetsbelastning, 

dåligt tjänstgöringsschema, traumatiska händelser, brister i grupparbete samt ledarskap, 

skiftarbete, överbelastning och personalkonflikter (Ibid). Laranjeira (2011) undersökte 

relationen mellan upplevd stress på arbetet och olika strategier för stresshantering som 

användes av sjuksköterskor. Resultatet visade att stressfulla situationer som mobiliserar 

sjuksköterskor till stresshantering är; dödsfall, döende patienter, nödsituationer, brister i 

socialt stöd på arbetet, hantering av samarbetsovilliga patienter samt familjemedlemmar och 

höga arbetskrav. Den mest användbara strategin för stresshantering i studien var självkontroll 

följt av sökande av socialt stöd och planerande problemlösning (Laranjeira, 2011). I en annan 

studie av Chang et al. (2006) undersöktes relationen mellan arbetsrelaterade stressorer, 

stresshantering, demografiska karaktärer som ålder samt arbetslivserfarenhet, fysisk och 

psykisk hälsa bland sjuksköterskor som arbetar med akuta fall i Australien. Den visade att de 

mest vanliga orsakerna till stress hos sjuksköterskor var arbetsbelastning, dödsfall samt 

döende patienter, behandlingsosäkerhet och konflikter mellan sjuksköterskor och läkare. 

Studien visade även att den mest använda strategin för stresshantering var problemlösning och 

sedan självkontroll samt sökande av socialt stöd i arbetet. En bättre fysisk och psykisk hälsa 

kunde inte associeras med någon specifik strategi för stresshantering (Chang et al. 2006). 

 

Stress och psykiska påfrestningar är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär hos 

kvinnor där arbetsrelaterad sjukfrånvaro är vanligt (Arbetsmiljöverkets rapport, 

2010).Psykiska och fysiska krav som är högre än vad individen klarar av ökar risken för 

sjukfrånvaro (Vingård et al. 2005). En obalans mellan arbetsinsatser och belöning kan bidra 

till stress (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). Målområde fyra i regeringens proposition som 

är:Ökad hälsa i arbetslivet, vilket innebär ett arbetsliv med goda fungerande arbetsvillkor där 

fokus riktas mot att minska den arbetsrelaterade ohälsan, samt de sociala skillnaderna i ohälsa 

vilket kan leda till att folkhälsan förbättras. För att en god hälsa i arbetslivet ska kunna skapas 

krävs olika åtgärder som ökade utvecklingsmöjligheter och inflytande i arbetet (Prop. 

2002/03:35). I arbetsmiljöverkets rapport (2012) belystes en undersökning som har gjorts i 
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hållbararbetsmiljö för kvinnor där det fokuserades på att främja kvinnors hälsa genom att öka 

medvetenheten om arbetsrelaterad ohälsa på arbetsplatser. Förhållanden i kvinnors 

arbetsuppgifter som kan orsaka ohälsa bedömdes. I resultatet framgick att arbetsplatser inom 

sjukvården har stora brister i arbetsmiljön och orsakerna till ohälsa hos kvinnor är stress, hög 

arbetsbelastning och ett högt arbetstempo (Arbetsmiljöverkets rapport, 2012). 

 

1.2 Fysisk och psykisk stress 
 

Fysiska stressymptom som kan uppstå är en överproduktion av sur magsaft, förhöjt blodtryck, 

oregelbunden eller ökad hjärtfrekvens och torrhet i hals samt mun. Stress orsakar 

muskelspänningar med efterföljande smärta i huvud, nacke och axlar (Levi, 2005). Andra 

stressreaktioner är störningar i metabolismen, hormonproduktion, blodtrycksreglering och 

utmattningssyndrom (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). Stress som förekommer och upprepas 

under en längre tid på en hög nivå kan bli farlig. Den kan orsaka skador på muskler, hjärta 

samt kärl och hjärnan (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). Stress som återkommer ofta, är 

intensiv eller långvarig kan leda till sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt (Levi, 2005).Till 

följd av en långvarig stress bidrar det till en förhöjd nivå av kortisol i kroppen. De individer 

som har ett nedsatt immunsystem, depression och försämrat minne har i regel en hög 

kortisolnivå i kroppen. Orsaken till en hög kortisolnivå är att stressresponsen inte upphör efter 

att stressoren slutat verka. Detta beror på att individen inte har förmågan till det. Vid hotfulla 

situationer har inte individen förmågan att kunna aktivera stressresponsen och det kan forma 

en riskfylld omgivning (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). För att en god hälsa ska kunna 

bevaras är det betydelsefullt att förhindra en inaktivering av stressresponsen genom att lyssna 

på signalerna i kroppen. Stressade individer är mindre uppmärksamma på stressymptom och 

kroppsliga signaler. Följden av detta kan bli att ett allvarligt sjukdomstillstånd utvecklas 

(Ekman& Arnetz, (RED). 2005).Det går att förhindra eller minska stressreaktioner genom 

hantering av stressituationen som även kallas för coping. Det kan handla om att fly ifrån 

problemen, acceptans, fråga om hjälp och att förändra miljön. Coping kan bidra till en 

förändring av situationen, en uppfattning eller anpassning av den (Levi, 2005). Det finns olika 

typer av stressorer och dessa är emotionella, socioekonomiska, psykologiska och fysiologiska. 

De emotionella stressorerna innefattar isolering samt relationer och de psykologiska berör 

olika beteenden, livshändelser, depression och ångest. Emotionella och psykologiska 

stressorer har en negativ inverkan på individen och kan vara betungande stressorsaker. Det 
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beror på att de upplevs betungande att hantera än andra stressorer och har en påverkan på 

psyket (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). Stressorer som otillfredsställda behov, rollkonflikter, 

överdrivna krav, över samt understimulering, ouppfyllda förväntningar i kombination med 

brist på kontroll i livet utsätter individen för stress. Till följd av detta kan individen uppleva 

känslomässiga reaktioner som depressioner, ångest, oro, apati, hypokondri och utanförskap 

(Levi, 2005).  

 

1.3 Stress och energi modellen 
 

Stress och energimodellen är en modell som är omarbetad och har sin utgångspunkt från 

Mackay & Coxs (1978) adjektivlista för att sinnesstämningen ska mätas i två dimensioner 

”stress” och ”energi” (Kjellberg & Wadman, 2002). En dimension i stress och energi 

modellen är en beskrivning av sinnesstämningen som är positivt och negativt värderad 

(Kjellberg & Wadman, 2002). Modellen omarbetades av Kjellberg & Iwanowski (1989) för 

att passa in i arbetsförhållandena i Sverige. Detta för att den bör gå fort att genomföra och 

konstruktionen har utfärdats på ett sätt som gör den användbar i arbetsmiljöundersökningar. I 

början av konstruktionen fanns det nittioåtta adjektiv som beskrev sinnesstämningen. Av 

dessa fanns det endast tolv ord kvar efter att modellen konstruerades om för att bättre passa 

arbetsmiljöområdet. De tolv ord som ingår i delskalor vilket omfattar ett adjektiv med en sex 

gradig svarsskala (0-5) där 0 anger Inte alls och 5 Mycket, mycket. Hälften av orden 

representerade stress och den andra hälften energi där den ena hälften tillhörde den positiva 

dimensionen av faktorn och den andra den negativa. Stressorden som valdes ut var spänd, 

stressad, pressad, lugn, avslappnad och avspänd. De positiva orden för stress är spänd, 

stressad ochpressad, medan de negativa orden äravspänd, avslappnad och lugn. Energiord 

som utvaldes var aktiv, energisk, skärpt, slapp, ineffektiv och passiv. Positiva energiord är 

aktiv, energisk samt skärpt och de negativa orden för energi är slapp, ineffektiv och 

passiv.Genom stress och energi modellen är det möjligt att sedan utgå ifrån fyra stress och 

energi grupper som även benämns SE-grupper vid namnslutkörda, engagerade under press, 

uttråkade samt engagerade utan press (Kjellberg & Wadman, 2002).   

 

1.4 Arbetsrelaterad stress 

 

Evolahti (2012) belyser i avhandlingenWoman, work &stress att arbetsrelaterad stress har 

blivit ett folkhälsoproblem i västvärlden (Evolahti, 2012). De arbetsrelaterade 
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sjukskrivningarna ökar och för att denna utveckling ska brytas krävs det åtgärder som grundas 

på en mängd olika delar i en individs levnadsvanor och livsvillkor (Prop. 2002/03:35).Arbetet 

blir mer ansträngande för en person med nedsatt hälsa (Vingård et al. 2005). Det beror på att 

stressen orsakar störningar i immunförsvaret som leder till att individen inte är lika 

motståndskraftig längre (Ekman & Arnetz, (RED). 2005). I Evolahtis (2012)avhandling 

undersöktes fysiska och psykiska effekter av stress hos kvinnor i medelåldern. Där det 

fokuserades på relationen mellan fysisk stress respons och psykosocial arbetsmiljö. I resultatet 

framkom det att arbetsrelaterade krav och brist på socialt stöd associerades med höga 

kortisolnivåer. Resultatet visade även en hög arbetsbelastning och stress hos kvinnorna i 

denna målgrupp (Evolahti, 2012). Arbetsbelastning är relaterat till individens kapacitet och är 

självrapporterad (Vingård et al. 2005). Det som orsakade stressen i studien var 

arbetsrelaterade faktorer som tidspress, utförande av flera sysslor samtidigt, brist på inflytande 

i arbetet, stort ansvar samt för höga krav, arbetskonflikter, brister i ledarskap och på personal 

(Evolahti, 2012).  

 

I en annan studie Adriaenssen et al. (2010) som gjordes i Nederländerna jämfördes stress och 

hälsa bland sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning med de som arbetar på andra 

enheter. Studien visade att sjuksköterskor som arbetar på akuten rapporterade fler arbetskrav 

samt en högre tidspress, mindre belöning, fler fysiska krav, mindre inflytande på arbetet och 

mindre lämpliga arbetsrutiner. I studien framkom att lämpliga arbetsrutiner, socialt stöd, 

kontroll över arbetet och upplevd belöning ger arbetsglädje och arbetsengagemang 

(Adriaenssen et al. 2010). Laranjeira (2011) belyser i sin studie att en svår utmaning för 

sjuksköterskor är den dagliga kommunikationen med svårt sjuka patienter och deras anhöriga. 

Detta för att det kan påverka den psykiska hälsan, motståndskraften och känslomässig 

stabilitet negativt. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien upplevde att det var effektivt att 

använda strategin socialt stöd för att hantera den arbetsrelaterade stressen. Det innebär både 

ett professionellt stöd och familjestöd som är betydelsefulla för att reducera stress hos 

sjuksköterskor (Laranjeira, 2011). Chang et al. (2006) belyser att en stor andel av 

sjuksköterskor är i behov av stöd för att främja den psykiska hälsan som kan göras genom 

stöd ifrån kollegor och sociala aktiviteter. En utbildning i stress och copingstrategier skulle 

vara betydelsefullt för att reducera negativa effekter av psykisk stress (Chang et al. 2006). I en 

studie av Herrero et al. (2012) som gjordes i Spanien analyserades skillnader i arbetsrelaterad 
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stress mellan kvinnor och män. Det uppvisade att höga påfrestningar i arbetet, hög grad av 

konflikter och lågt ledarskap är starkt relaterat till olyckor och arbetsrelaterad ohälsa. I 

resultatet framkom det att kvinnor i alla ålderskategorier upplever mer stress än män. Unga 

arbetare av båda könen tenderar att stressa mindre än de äldre (Herrero et al. 2012). I deras 

studie studerades ett antal negativa faktorer som uppvisade en ökning av stressen. Dessa 

stressrelaterade faktorer var; en stor belastning i administrativt arbete som påvisat den största 

stressökningen, sedan kom faktorerna; ett snabbt arbetsgenomförande, snäva tidsramar, 

repetitiva, komplexa samt mentalt krävande uppgifter och uppmärksamhetsnivå. Stressen hos 

kvinnor ökar för att de visar sig känsligare för faktorerna som studerats (Herrero et al. 2012). 

Det finns ett samband mellan höga arbetskrav och utbrändhet (Demerouti et al. 2001) samt 

mellan en ökad risk för psykisk sjukdom och höga arbetskrav (Stansfeld et al. 1997, Tennant 

2001). Adriaenssens et al. (2010) belyser att kravet på arbetstimmar i genomsnitt är högre för 

sjuksköterskor som arbetar på akuten. Det medför att de har en högre risk för att drabbas av 

psykosomatiska sjukdomar som trötthet och ångest. 

 

Den arbetsrelaterade stressen kan minskas genom deltagande i en stödgrupp på arbetet där 

förändringar i arbetsmiljön och självrapporterad hälsa undersöktes i Peterson et al. (2008) 

studie om förebyggandet av stress och utbrändhet hos sjukvårdspersonal i Sverige. Resultatet 

uppvisade att stressen och dess symtom samt ångest minskade och sömnen förbättrades hos 

deltagarna i studien. Tankar och beteende förändrades även i en positiv riktning. Andra 

effekter som uppvisades var upplevt stöd i arbetet och en ökad utveckling av jobbmöjligheter 

(Peterson et al. 2008). Arbetsrelaterad stress kan förstöra sjukvårdspersonalens psykiska, 

fysiska och emotionella välbefinnande om de inte får stöd i att hantera detta på arbetsplatsen 

(Potter, 2006). I Kjellberg och Wadmans (2002) studie har ett självskattningsinstrument 

prövats som mäter den självskattade stress och energi nivån på arbetsplatser inom olika 

yrkesgrupper. Det var fyra företag som medverkade i studien och dessa var ett resebyråtjänst 

företag, ett journalistik företag och två företag inom industri. Resultatet för studien visade att 

elektronikindustriarbetarna och dagstidningsjournalisterna rapporterade hög energi och lägre 

stress. Bilkarossarbetarna var varken energiska eller stressade och resebyråtjänstemännen 

uppvisade en hög stress och hög energi. Resultatet visade även att kvinnor upplevde sig 

stressade på sin arbetsplats och det kunde ses genom det höga medelvärdet för stress. Det 

varsignifikanta skillnader i stress och energi mellan företagen (Kjellberg & Wadman, 2002). 
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En hög stress och låg energinivå i arbetet är inte bra. Det kan öka risken för eventuella fel och 

misstag som kan få konsekvenser. För att kunna minska folkhälsoproblem som arbetsrelaterad 

stress och sjukskrivningar kan det vara betydelsefullt att undersöka stress och energinivån på 

arbetsplatser. Det förekommer en brist i litteraturen av studier som mäter stress och energi 

nivån hos kvinnor som arbetar på akutmottagning i Sverige. Därför var denna studie relevant 

att göra.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie var att undersöka den självskattade (upplevda) stress och energinivån 

hos kvinnor som arbetar i vården på akutmottagningar på två sjukhus. Ett av sjukhusen är 

beläget i en stor stad och det andra i en mindre stad i Sverige. Studien syftade även till att se 

om det fanns några skillnader i den självupplevda stress och energinivån hos kvinnorna i en 

stor respektive mindre stad i Sverige. 

 

 Hur upplevs den självskattade (upplevda) stress och energinivån hos kvinnorna som 

arbetar på akutmottagning under arbetet i en stor respektive mindre stad i Sverige? 

 Förekommer det några skillnader i den självskattade (upplevda) stress och energinivån 

hos kvinnorna i den större och mindre staden i Sverige? 

 

3. Metod 
 

3.1 Val av ansats 
 

I denna studie valdes en kvantitativ ansats för att stress och energi nivån hos kvinnor 

undersöktes där färdigställda frågor i ett formulär möjliggjorde detta. Enkätformulär är ett 

mätinstrument där människors åsikter, känslor och tankar mäts (Trost & Hultåker, 2007). 

Ingen djup förståelse, ingående svar eller nära kontakt med respondenten krävs för studien 

och därför valdes en kvantitativ ansats istället för kvalitativ. Denna studie är en 

tvärsnittsstudie. Det innebär att människors attityder och förhållanden undersöks utan en 

relation bakåt eller framåt i tiden vid ett specifikt tillfälle. I en tvärsnittsstudie förekommer 

ingen tidsaspekt och det kan underlätta i studien (Ejlertsson, 2012).    
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3.2 Urval 

 

Undersökningsgruppen för denna studie är kvinnor som arbetar i vården på akutmottagning. 

En akutmottagning på två olika sjukhus har valts för studien i en större och mindre stad i 

Sverige. Definitionen för en större stad är en stad med mer än 200 000 människor i 

kommunen och allt under det definieras som en mindre stad (Kommungruppsindelnings 

rapport, 2011). Undersökningsgruppen, kvinnor valdes av intresse och tidsbrist. På grund av 

begränsad tidsomfattning delades tjugofem enkäter ut på respektive akutmottagning. Det är 

femtio personer totalt som ingått i studien. I denna studie förekommer totalt fyra bortfall och 

det hanterades genom att de uteblev i sammanställningen av data. Ett bortfall innebär att en 

person inte har möjligheten att delta i undersökningen (Ejlertsson, 2012). Det var ett 

klusterurval som gjordes i studien som valdes av bekvämlighetsskäl och för att det passade 

bra för denna studie. Klusterurval görs i två eller fler steg och kallas även för flerstegsurval. 

Det genomfördes genom att ett kluster valdes ut slumpmässigt som bestod av ett antal 

huvudgrupper. Sedan valdes antalet individer ut ifrån varje kluster (Ejlertsson, 2012). I 

studien valdes först sjukhusen med respektive akutmottagningar ut slumpmässigt som utgör 

det första steget. Därefter i nästkommande steg valdes antalet personer för studien ut ifrån 

varje sjukhus som är personal på akutmottagning. En fördel med klusterurval är att klustren 

väljs strategiskt istället för att de slumpas fram. Nackdelen med klusterurval är att de inte kan 

slås samman utan alla delurval bör behandlas som separata urval (Trost& Hultåker, 2007).  

 

3.3 Datainsamling 
 

Data samlades in med hjälp av ett befintligt frågeformulär som benämns stress och energi 

formuläret som är validerat av Kjellberg & Wadman(2002). Det mäter stress och energinivån 

på arbetsplatsen samt innehåller frågor om stress och energi som respondenterna ska 

självuppskatta (Ibid). Fördelen med att använda ett redan befintligt frågeformulär är att det 

underlättar tidsmässigt (Ejlertsson, 2005). Justeringar har gjorts i stress och energi formuläret 

för denna studie (Se. Bilaga 3). Det som justerades ifrån originalformuläret var meningen, hur 

har du känt dig de senaste tio minuterna, till den senaste halvtimmen som användes efter 

justeringen. Denna enkät fyllde respondenterna i på arbetsplatsen. De blev ombedda att fylla i 

enkäten i mitten av arbetsdagen under förutsättningen hur de känt sig den senaste halvtimmen. 

Detta för att det kan öka tillförlitligheten i studien. Sedan skulle de ringa in det svarsalternativ 
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som bäst stämde in på dem. Fördelen med enkät som forskningsmetod är att flera människor 

lätt kan nås under samma tillfälle. Nackdelarna är att det är en varierad process som tar lång 

tid och kräver många ställningstaganden, lösning av teoretiska, praktiska och etiska problem 

(Trost& Hultåker, 2007). Akutmottagningarnas verksamhetschefer på respektive sjukhus 

kontaktades genom mail. I mailet gavs kort information om studien, dess syfte och de blev 

tillfrågade om deras personal kunde delta i studien. Därefter inväntades ett svar där ett 

godkännande till personalens deltagande framgick. Sedan kontaktades verksamhetscheferna 

även på telefon där de fick mer information om studien och de fick möjligheten till att ställa 

frågor. Då bokades datum och tid för enkätutdelning på respektive sjukhus in. En pilotstudie 

gjordes där den testades på en person som uppfyllde kraven för deltagande i studien,före 

utdelning av enkäterna.Syftet med pilotstudien var att testa om frågorna var lämpliga och 

tydliga att använda på en person där kraven för deltagande i studien uppfylldes (Ejlertsson, 

2005). Undersökningsgruppen fick information om studien, genomgång av enkäten och 

datainsamlingen under utdelningstillfället. Detta för att det skulle underlätta i studien och för 

att undvika feltolkningar samt missförstånd.  

 

På en av akutmottagningarna gjordes detta i personalrummet på morgonrasten från klockan 

halv nio till kvart över nio i olika omgångar. Detta för att personalen gick på rast vid olika 

tidpunkter och för att alla som arbetade då skulle få möjligheten att ta del av informationen. 

Personalen skulle sedan dela ut de resterande enkäterna till personal som inte arbetade under 

detta tillfälle. Detta för att få spridning i studien så att inte enbart exempelvis dagarbetare 

besvarade enkäten. På den andra akutmottagningen delades enkäterna ut i olika omgångar på 

morgonen mellan halv nio till kvart i tio i personalrummet. En av personalen ansvarade för att 

dela ut de resterande enkäterna till personalen som arbetar på andra tider. Ett utförligt 

informationsbrev fanns bifogat på enkäten. Det är en fördel för att det är lätt att gå tillbaka till 

för att ta del av informationen som finns där och det försvinner inte för den som avses att 

svara (Trost& Hultåker, 2007). Informationsbrevet innehöll information om forskaren, syftet 

med studien, undersökningsgrupp, information om enkäten, etiska aspekter och samtycke till 

att delta i studien (Se. Bilaga 1). Det fanns även ett antal extra frågor i formuläret som delvis 

är arbetsrelaterade (Se. Bilaga 2). De behandlar faktorer som ålder, yrke, hur länge de har 

arbetat på akuten, arbetsomfattning, arbetspass och om de har barn hemma. En del av frågorna 

fanns det svarsalternativ till som markerades med ett kryss och övriga frågor skulle 
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respondenterna skriva i svaret själva. Påståenden som berör hur de har känt sig efter en typisk 

arbetsdag den senaste månaden fanns med. Dessa påståenden tar upp; Du tänker på arbetet 

trots att du försöker låta bli. Du har svårt att somna eller sova för att du tänker på arbetet och 

du är så trött efter arbetet att du inte orkar göra något som kräver ansträngning eller 

koncentration. Dessa markerades med ett kryss på varje rad det alternativ som bäst stämde in. 

Svarsalternativen som fanns var från noll till hundra procent. Data samlades in vid ett annat 

tillfälle i slutet av arbetsveckan fem dagar senare på båda akutmottagningarna. Detta för att 

respondenterna skulle få mer tid på sig att besvara enkäterna. Därefter matades materialet in i 

datorprogrammet Excel för att sammanställas. Sedan analyserades det i dataprogrammet 

SPSS.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
 

Det finns fyra etiska principer att förhålla sig till i forskning och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna i undersökningen 

bör få information om studiens syfte, att de inte är tvingade till att delta utan att det är 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att ett informationsbrev har delats ut till 

undersökningsgruppen där studiens syfte klart och tydligt framgick, frivilligt deltagande och 

att datainsamlingen behandlas konfidentiellt har informationskravet tillgodosetts. Ett 

övervägande som har gjorts i samband med informationsbrevet är att respondenternakanske 

inte har uppfattat det som stod i brevet korrekt utan feltolkningar kan ha skett. Därför var 

forskaren noga med att berätta om studien muntligt och tydligt.Ett annat övervägande som har 

gjorts är att informationsbrevet var sammanbundet med enkäten och det kan ha gjort att 

respondenter upplevt att det är ett måste att fylla i den trots frivilligt deltagande. Det är den 

enskilda individens rättighet att själv avgöra om den vill delta i studien eller inte utan att 

känna sig tvingad till det. Respondenterna har godkänt sitt deltagande i studien innan 

frågeformuläret fylldes i genom en signatur och så har samtyckeskravet tillgodosetts. All data 

som samlades in från respondenterna behandlades konfidentiellt. Detta innefattar att forskaren 

har tystnadsplikt och respondenterna är anonyma i denna studie. Studiens data har redovisats 

på ett sätt att ingen ska kunna bli identifierad. Respondenterna blev informerade om att det 

fanns ett nummer eller kod på frågeformuläret för att underlätta inmatandet av data. Det går 

inte att identifiera individer med numret eller koden och det kommer inte användas i något 

annat syfte. Respondenternas namn och koden stod på första sidan av enkäten tillsammans 
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med informationsbrevet och detta är en nackdel om någon obehörig fick översyn på detta 

innan enkäterna samlades in. Enkäterna låg kvar i personalrummet under fem arbetsdagar på 

båda akutmottagningarna innan insamling. Insamlad data kommer enbart att användas i denna 

studie och inte till något annat ändamål. Det kan finnas respondenter som är tveksamma till 

detta och oroliga för att det kan användas till ett annat ändamål. Detta har förtydligats till 

respondenterna att det inte kommer att ske. I samband med ovanstående uppfylls 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.5 Data analys 
 

Data sammanställdes i dataprogrammet Excell (Microsoft 2010, Microsoft Corporation, 

Seattle, WA, USA) där stress och energi formuläret samt frågorna utöver strukturerades upp 

och svaren dokumenterades. Detta underlättade genomförande av analysen som gjordes i 

SPSS 20.0(IBM Inc., Chicago, IL, USA). Frågeformulären var kodade för att forskaren skulle 

kunna skilja på respondenterna samt hålla reda på vilken grupp de tillhörde som utgjorde en 

större eller mindre stad och det underlättade inmatningen av data. Variablerna i dataanalysen 

benämndes stress och energi. Bearbetning av data gjordes genom att skalpoängen för de 

lågaktiverade tillstånden vändes innan poängen beräknades för att vissa tillstånd står för låg 

respektive högaktiverade tillstånd (Kjellberg & Wadman, 2002). De skalor som är 

lågaktiverade inom dimensionerna stress och energi ges höga värden av stress och energi. I de 

olika skalorna beräknas skalvärdenas medelvärde. Skalornas skattningar ineffektiv, slapp samt 

passiv, avslappnad, avspänd och lugn vändes innan ett medelvärde beräknades (Kjellberg & 

Wadman, 2002). En förklaring på skattningen är att skattning 5 ges värdet 0, skattning 4 ges 

värdet 1 och 3 värdet 2. Sedan tas två neutralpunkter fram för både stress och energi med 

stress och energi formuläret som utgångspunkt. Neutralpunkten för stress ligger på 2,4 som 

innebär varken stressad eller lugn. Energi skalans neutralpunkt ligger på 2,7 och det innefattar 

varken energisk eller passiv (Kjellberg & Wadman, 2002). I SPSS jämfördes skillnader i 

stress och energinivå emellan undersökningspersonerna. I analysen av data i SPSS gjordes ett 

T-test för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna och medelvärden 

genom P-värden togs fram.  
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4. Resultat 
 

Enkäten besvarades av sexton personer som arbetar som sjuksköterskor och sju som 

undersköterskor i respektive stad. Medelåldern i den större staden var 40.7 (7.7) och 37.5 

(9.4) år i den mindre staden (P=0.53). Medelvärde av arbetslängd i den stora staden var 8.9 

(9.41) och 3.6 år (3.8) år i den mindre staden, (P=0.03 ). Femton personer som arbetar på 

akutmottagning i den större staden har barn och 13 personer i den mindre staden har barn. 

Resultatet visade att medelvärdet för stress hos kvinnor som arbetar på akutmottagning i en 

större stad i Sverige är 1,86 och för en mindre stad 1,61. Medelvärdet för energi hos 

kvinnorna på akutmottagningen i en större stad låg på 3,62 och 3,96 för en mindre stad i 

Sverige. 

 

 

Figur 1: Fördelningen av stress och energiskattningar för kvinnorna som arbetar på 

akutmottagning i en större stad i Sverige.  
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Figur 2: Fördelningen av stress och energiskattningar för de kvinnor som arbetar på 

akutmottagning i en mindre stad i Sverige.  

 

Student t-test visade ingen signifikant skillnad i stress skattning mellan kvinnor som arbetar 

på akutmottagning i en större och mindre stad i Sverige, P=0.39. T-testet visade ingen skillnad 

i energi skattning mellan de som arbetar i en större respektive mindre stad, P=0.062. 

 

5.Diskussion 
 

5.1Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka den självskattade (upplevda) stress och energinivån 

hos kvinnor som arbetar i vården på akutmottagningar på två sjukhus. Studien syftade även 

till att se om det fanns några skillnader i den självupplevda stress och energinivån hos 

kvinnorna i en stor respektive mindre stad i Sverige. Medelvärdet för energi var hög och låg 

för stress hos kvinnorna på akutmottagningarna i båda städerna. Det betyder att de var 

engagerade utan press enligt Kjellberg & Wadman (2002). Resultatet visade att inga 

skillnader kunde ses i den självskattade (upplevda) stressen hos kvinnor på de undersökta 

arbetsplatserna som arbetar på en akutmottagning. I resultatet framkom att det inte fanns en 
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skillnad i den självskattade (upplevda) energin mellan kvinnorna som arbetar i en större och 

mindre stad i Sverige. Låg stress och hög energi innebär att kvinnorna på akutmottagningarna 

generellt inte är stressade i arbetet och att de har energi till att utföra det. Utifrån ett annat 

perspektiv behöver det inte betyda att kvinnorna upplevde låg stress och hög energi trots att 

det framkom i undersökningen. Detta för att specifika faktorer kan omedvetet ha påverkat 

resultatet som att respondenterna genomgående har framfört en positiv anda i studien som 

berör stress och energinivån på de undersökta arbetsplatserna. En hög energi och låg stress 

bland respondenterna är positivt för att det kan bidra till en hög säkerhet för patienterna på 

dessa akutmottagningar och en hög kvalité i arbetet som utförs av personalen genom att 

eventuella fel och brister i arbetet minskar eller utesluts. Faktorer som yrke, ålder, 

arbetslängd, barn och arbetsomfattning har inte påverkat resultatet för stress och energinivån i 

denna studie. En faktor som kan ha en stor betydelse för stress i arbetet är hur länge 

sjukvårdspersonalen har arbetat på akuten. Healy & Tyrrell (2011) diskuterade att yngre och 

mindre erfaren sjukvårdspersonal upplevde omhändertagande av allvarligt sjuka patienter som 

mer stressande än de som hade mer erfarenhet och var äldre (Healy & Tyrrell, 2011). 

 

Stress och energi formuläret användes i Kjellberg & Wadmans (2002) studie för analys av 

subjektiv stress i fyra yrkesgrupper. Dessa var monteringsarbetare vid en bilkarossfabrik, 

elektronikindustri, resebyråtjänstemän och dagstidningsjournalister. Sedan delades personerna 

in i de fyra stress och energi grupperna:slutkörda, engagerade under press, uttråkade och 

engagerade utan press med skalvärdena i stress och energiskalorna som utgångspunkt. I 

jämförelse med Kjellberg & Wadmans (2002) studie och denna fanns det en likhet i att deras 

resultat visade att en av yrkesgrupperna fördelades under stress och energi gruppen 

engagerade utan press och det förekom även i den här studien. Den gruppen som fördelade 

sig jämt över alla stress och energi grupperna i Kjellberg & Wadmans (2002) studie var 

monteringsarbetarna. Resebyråtjänstemännen tillhörde gruppen engagerade under press. Det 

var lika många journalister fördelade i högenergigrupperna engagerade under och utan press. 

Det var få resebyråtjänstemän och journalister som tillhörde lågenergigrupperna slutkörda och 

uttråkade. Resultatet i studien visade att resebyråtjänstemännen rapporterade hög stress och 

hög energi. Medan dagstidningsjournalisterna och elektronikindustriarbetarna uppvisade lägre 

stress och hög energi. Bilkarossarbetarna var inte energiska eller stressade. Det var 

signifikanta skillnader i stress och energi emellan företagen (Kjellberg & Wadman, 2002).  
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I jämförelse med denna studie fanns det ingen signifikant skillnad i stress och energi mellan 

den större samt mindre staden och båda akutmottagningarna var engagerade utan press som 

innebär låg stress och hög energi. Resultatet i Kjellberg & Wadmans (2002) studie visade 

även att kvinnor upplevde stress i arbetet och det kunde ses genom ett högt medelvärde för 

stress (Kjellberg & Wadman, 2002). Herrero et al. (2012) belyser att kvinnor i alla 

ålderskategorier upplever mer stress och främst äldre (Herrero et al. 2012).För att 

åstadkomma en god hälsa i arbetslivet är arbetsmiljön betydelsefull och den bör vara säker 

samt trygg både psykiskt som fysiskt. För att minska stressrelaterade sjukdomar, psykisk 

ohälsa, värk samt belastningsskador, hjärt och kärlsjukdomar är en god psykisk och fysisk 

arbetsmiljö betydelsefullt (Prop. 2002/03:35). I Kjellberg & Wadmans studie (2002) framkom 

det att brister i den psykosociala miljön ofta orsakar en hög stress (Kjellberg & Wadman, 

2002). En förstärkt företagshälsovård, minskat övertidsarbete och anpassning av psykiska 

samt fysiska arbetskrav till individens förutsättningar är betydelsefullt (Prop. 2002/03:35). 

Faktorerna arbetskontroll: utförande av arbete och rimlighet i hur mycket som ska hinnas med 

är viktiga för att en hälsofrämjande arbetsmiljö ska kunna uppnås. Tidigare forskning tyder på 

att en god arbetsmiljö är betydelsefullt för att skapa hälsa i arbetslivet och reducera stress 

samt förhindra sjukskrivningar (Kjellberg & Wadman, 2002; Evolahti, 2012; Herrero et al. 

2012; Peterson et al. 2008). 

 

Anledningen till att resultatet i denna studie skiljer sig och avviker ifrån tidigare forskning 

som uppvisar stress i arbetet kan bero på skillnader i den psykosociala arbetsmiljön som 

skiljer sig mellan länderna. Adriaenssen et al. (2010) visar i en studie som gjordes i 

Nederländerna, att det framgick att sjuksköterskor som arbetar på akuten rapporterade; fler 

fysiska krav, fler arbetskrav, mindre lämpliga arbetsrutiner, mindre inflytande i arbetet, 

mindre belöning och hög tidspress (Adriaenssen et al. 2010). Ytterligare, en annan studie 

visade en hög stressnivå som rapporterades bland sjuksköterskor (Laranjeira, 2011). Detta 

skiljer sig ifrån denna studie som visade låg stress hos sjuk och undersköterskor 

påakutmottagningarna. Laranjeira (2011) diskuterar att stress i arbetet för sjuksköterskor 

uppkommer genom akuta fall, döende patienter, dödsfall, höga arbetskrav, osamarbetsvilliga 

patienter samt familjemedlemmar och lågt stöd i relationer på arbetsplatsen (Laranjeira, 

2011). Stressrelaterade tillstånd orsakar vanligtvis långtidssjukskrivningar (Peterson et al. 

2008). Eftersom det förekommer låg stress och hög energi på de undersökta arbetsplatserna 
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för denna studie är det möjligt att långtidssjukskrivningar blir mindre. Ur ett annat perspektiv 

kan det finnas personal på de undersökta akutmottagningarna i denna studie som har varit 

utbrända och i det fallet har en ökad risk för att drabbas igen.Potter (2006) belyste i sin 

litteraturstudie att sjukvårdspersonal som arbetar på en akutmottagning har en hög risk för att 

drabbas av utbrändhet.Orsakerna till detta kan vara ökad arbetsbelastning som leder till 

överbeläggning, långa väntetider, aggressioner och våld som ökar hos patienter (Potter, 2006). 

En orsak till att stress och ohälsa kan uppstå på arbetsplatser är som Adrianssen et al. (2010) 

diskuterar att sjuksköterskor på akuten har högre krav på arbetstimmar i genomsnitt. Detta 

bidrar till att riskerna för att drabbas av trötthet och ångest för sjuksköterskorna på akuten i 

den studien är hög (Adrianssen et al. 2010). En faktor som kan ha inverkat på resultatet i 

denna studie kan vara en god återhämtning för personalen både under samt efter arbetet, stöd 

av kollegor och mindre arbetsbelastning. Vingård et al. (2005) belyser i sin studie att 

orsakerna till sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar är otillräcklig återhämtning, mobbing 

på arbetsplatsen av chefer samt kollegor och ökad arbetsbelastning (Vingård et al. 2005). 

 

En faktor som kan vara kopplat till resultatet i denna studie är att kvinnor eventuellt har mer 

tålamod mot stress och att de kan hantera den bättre och får stöd ifrån sina kollegor samt 

chefer. En studie som har gjorts av Sasaki (2009) visade att problemlösning och kognitiv 

omtolkning hos kvinnor visade goda resultat. Ett positivt samband kunde ses mellan sökande 

av emotionellt stöd och professionell effektivitet hos kvinnor. De var mer benägna att 

rapportera användningen av det emotionella stödet. Resultatet för studien anger att kognitiv 

omtolkning kan relateras till en hög professionell effekt och låg utmattning hos kvinnor 

(Sasaki, 2009). En intressant aspekt är att det förekommer mycket stress på akutmottagningar 

för vårdpersonal som tidigare forskning har visat (Laranjeira, 2011, Herrero et al. 2012) och 

det gör det inte i denna studie. En förändring i ledarstilar från chefsnivå och en omfördelning 

av personal kan göras för att reducera stress hos vårdpersonal. Copingstrategierna socialt stöd 

och självkontroll rekommenderas att användas för att reducera arbetsrelaterad stress 

(Laranjeira, 2011).Resultatet för denna studie är betydelsefullt för det folkhälsovetenskapliga 

forskningsfältet för att det visar hur personalen upplever stress på akutmottagningarna och 

vad de har för energinivå. Det finns få studier som visar detta och därför blir denna studie 

betydelsefull. Stress kan vara en hälsofara och påverka patienterna samt förebyggas genom 

hälsofrämjande arbete och förhindra framtida ohälsa. Det bidrar även till lägre 
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samhällskostnader i form av sjukskrivningar och ett ökat välbefinnande hos personalen. 

Kvinnorna på de undersökta akutmottagningarna rapporterade låg stress och hög energi och 

hamnade därför i undergruppen engagerade utan press. Slutsatsen som kan dras utifrån 

resultatet i denna studie är att kvinnorna som arbetar på akutmottagningarna i en större och 

mindre stad i Sverige inte är stressade i sitt arbete och har energi till att utföra det. 

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Denna studie genomfördes med en kvantitativ metod som utgångspunkt. Det innebär att 

enkäter delades ut till 25 respondenter i varje stad som arbetar på akutmottagningar. 

Svarsfrekvensen uppmättes till 92 procent för enkätundersökningen. Utdelning och insamling 

av enkäterna gjordes under två tillfällen på varje sjukhus och respondenterna fick fem 

arbetsdagar på sig att besvara den. Detta för att de skulle få gott om tid på sig och för att fånga 

upp den personal som inte var där vid utdelningstillfället som arbetar på andra tider. Genom 

att göra på detta sätt gav det en bra spridning av enkäterna i studien för att det gav 

möjligheten att se hur det förhåller sig med stress och energinivån under olika tidpunkter och 

arbetspass. Det ger en variation i resultatet. Enkäten för denna studie hade enbart ett 

utdelningstillfälle och det kan ha påverkat resultatet. Detta för att det beror på hur arbetsdagen 

på akutmottagningarna såg ut om den var lugn eller stressig då enkäterna delades ut. Det kan 

ha bidragit till att resultatets tillförlitlighet minskade. Detta resultat hade förmodligen sett 

annorlunda ut om respondenterna fått längre tid på sig för att fylla i enkäterna och vid flera 

tillfällen. Det förekommer fyra bortfall i studien, vilket var relativt låg. Styrkor med den valda 

metoden är att enkäterna delades ut till respondenterna som deltagit i denna studie under lika 

förutsättningar. Mätningen är stabil när situationen ser likadan ut för alla (Trost& Hultåker, 

2007). Utdelningen av enkäterna skedde på morgonen och forskaren hade möjlighet att 

befinna sig på plats under en specifik tid på morgonen, samt kunna svara på eventuella frågor 

och det kan ses som en styrka. Det finns en risk för eventuella brister i tillförlitligheten vad 

gäller sanningskvoten på svaren i stress och energi formuläret. Detta för att respondenterna 

kan ha fyllt i höga värden för att de eventuellt trodde att det var bäst. En annan svaghet är att 

enkäten eventuellt inte besvarades i mitten av arbetsdagen, detta kan orsaka brister i 

tillförlitligheten vad gäller stress och energi. Respondenterna blev uppmanade att besvara 

enkäten snabbt utan att tänka efter allt för mycket och med utgångspunkt hur de har känt sig 

den senaste halvtimmen. 
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Begränsningar i den valda metoden är att frågorna som berör stress och energi formuläret 

redan är konstruerade och det medför att det även blir en begränsning i svaren. Det innebär att 

respondenterna inte hade möjligheten att förklara eller utveckla sina svar. Stress och energi 

formuläret har en hög validitet för att den redan är befintlig och prövad för att mäta det som 

avses att mätas i en studie (Kjellberg & Wadman, 2002; Trost & Hultåker, 2007). Forskaren i 

denna studie anser att syftet har besvarats av resultatet och det innebär att en hög grad av 

validitet förekommer i studien. Detta för att studien har mätt det som den var avsedd att mäta. 

Reliabiliteten i studien anses även vara hög för att enkäten är utformad med ord som är 

vanligt förekommande och enkla för att undvika missförstånd (Trost& Hultåker, 2007). 

Enkäten går fort att fylla i och ur en tidsaspekt är det en styrka på grund av eventuell 

förekommande tidsbrist på arbetsplatserna. 

 

Förslag till fortsatt forskning inom området är en utökad studie som skulle kunna göras på fler 

akutmottagningar. Det hade varit intressant för att se hur det förhåller sig med stress och 

energinivån på andra akutmottagningar i Sverige. En intressant aspekt hade varit att 

undersöka stress och energi nivån på kvinnornas fritid och jämföra det med arbetet på 

akutmottagningen för fortsatt forskning. Det hade även varit spännande att undersöka 

orsakerna till att kvinnorna rapporterade låg stress och hög energi på de undersökta 

akutmottagningarna.  

 

6. Slutsats 
 

Slutsatsen för denna studie är att risken för stress på akutmottagningar inte är så stor som 

tidigare forskning har påvisat.Inga skillnader kunde ses i den självskattade (upplevda) stressen 

eller energin hos kvinnorna på de undersökta arbetsplatserna som arbetar på en 

akutmottagning. Samtliga respondenter som deltog i undersökningen och besvarade enkäten 

upplevde låg stress och hög energi som innebar att de var engagerade utan press. Kvinnorna 

är inte stressade i arbetet och har energi till att utföra det.  
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Bilaga 1 

 
Information till forskningspersoner 

 

Jag är en student som studerar sista terminen på Hälsopedagogiska programmet vid 

Högskolan i Gävle och skriver nu min C-uppsats. Du tillfrågas härmed om Du är villig att 

delta i en forskningsstudie. Syftet med studien är att undersöka den självskattade (upplevda) 

stress och energinivån hos kvinnor som arbetar i vården på akutmottagningar på två sjukhus.  

Undersökningsgruppen för studien är kvinnor som arbetar på akutmottagning. Min 

förhoppning är att du vill medverka i studien genom att besvara en enkät. Enkäten fylls i 

genom att snabbt fylla i det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du känner dig, utan att 

tänka efter för mycket. Det är viktigt att du fyller i enkäten i mitten av ditt arbetspass! 

Enkäterna kommer att samlas in inom en vecka. 

Du är fri att avbryta Ditt deltagande i försöket närhelst du vill. Alla uppgifter kommer att 

behandlas i enlighet med gällande sekretessbestämmelser och vid publicering av resultaten 

kommer inga enskilda individer att kunna identifieras. Enligt personuppgiftslagen, PuL, har 

du rätt till att kostnadsfritt få ta del av den information om Dig som behandlas och få 

eventuella fel rättade.  

 

Kontaktinformation: Sofie Owesson, Mobil: xxxxxxxxxx  

  

E-post: sofie.owesson@gmail.com    

 

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 

 

Datum: _________________ Underskrift: _______________________________ 

 

Namnförtydligande: _________________________________________________      

 

 

 

  



 

 
 

     

 Bilaga 2 

 

Frågor: Kryssa i rutorna som passar dig 

 

1. Hur gammal är du?______ 

 

 

2. Vad är ditt yrke? 

 

    
Sjuksköterska Undersköterska  Läkare 

 

 

3. Hur länge har du arbetat på akuten? ______ 

 

 

4. Hur ser din arbetsomfattning ut? 

 

 
Heltid Deltid 

Om deltid hur många% ______ 

 

 

5. Hur arbetar du? 

 

 
DagNatt    Kväll     Skift 

 

 

Hur har Du känt Dig efter en typisk arbetsdag den senaste månaden? 

Markera på varje rad med ett kryss (X) det alternativ som bäst stämmer in 

 

  Aldrig  Hälften  Varje dag 

  0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

6. Du tänker på 

arbetet trots  

att du försöker  

låta bli 

 

7. Du har svårt att  

somna eller sova   

för att Du tänker  

på arbetet 

 

8. Du är så trött  

              efter arbetet att  

              Du inte orkar göra  

              något som kräver  

              ansträngning eller  

              koncentration 

 

9. Har du barn hemma? 

 

 



 

 
 

 Ja   Nej         Hur många? ______ 

     Bilaga 3 

 

Stress-Energi-formuläret 

 
Hur har du känt dig den senaste halvtimmen? Svara genom att ringa in siffran  

under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du känner dig. Fyll i snabbt 

 utan att tänka efter alltför mycket. 
 

 Inte 

alls 

0 

Knappast 

alls 

1 

Något 

 

2 

Ganska 

 

3 

Mycket 

 

4 

Mycket, 

Mycket 

5 

 

Avslappnad 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Aktiv 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Spänd 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Slapp 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Stressad 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Energisk 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ineffektiv 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Avspänd 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Skärpt 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pressad 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Passiv 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Lugn 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

(Kjellberg & Wadman, 2002).   

 

 


