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Abstrakt 
Sjuksköterskeyrket, i synnerhet arbetet på akutmottagning, är ett yrke vars arbetsmiljö 

kantas av en mängd olika stressorer. Svenska sjuksköterskors arbete på akutmottagning 

i relation till stress är inte ett välstuderat ämne. Syftet i studien är att beskriva 

variationer i hur en grupp sjuksköterskor, verksamma vid akutmottagningar, uppfattar 

fenomenet stress i arbetsmiljön. Frågeställningarna i studien är: Vad erfar svenska 

sjuksköterskor som stressorer i arbetsmiljön? Hur påverkas sjuksköterskorna av 

arbetsrelaterad stress och hur hanteras den? Forskningsansatsen är av induktiv, 

kvalitativ och fenomenografisk karaktär. Datainsamlingen består av intervjuer med nio 

sjuksköterskor. Resultatet visade att de främsta stressorerna utlöses av bristande 

teamarbete, organisatoriska orsaker, ständiga avbrott i arbetet och en känsla av 

otillräcklighet. Informanterna upplevde flera aspekter av stress i arbetet och att de i 

olika grad påverkades av den arbetsrelaterade stressen på arbetet. Alla informanter, 

utom en, uppgav någon slags påverkan från arbetsrelaterad stress på fritiden. Vad gäller 

stressens påverkan identifierades följande kategorier; Påverkan på kropp och själ, stress 

som drivkraft, att de egna behoven blir sekundära samt påverkan i förmågan att 

kommunicera. Den vanligaste copingstrategin i denna studie var av problemlösande 

karaktär. Resultatet visade vissa likheter med internationella studier i ämnet tex att 

bristande teamarbete, avbrott i arbetet, konflikter i teamet, hög arbetsbelastning och 

krävande patienter och anhöriga är stressorer i arbetsmiljön. En slutsats i studien är att 

sjuksköterskorna sällan stressas av själva patientarbetet, det är andra faktorer i 

arbetsmiljön som uppfattas som stressorer. Detta underlättar förutsättningarna för ett 

förbättringsarbete. Studien visade att stressorer, stresspåverkan och stresshantering är av 

en mångfacetterad karaktär och att upplevelsen är högst personlig. Med en ökad 

kunskap om stress kan konstruktiva lösningar på problemet leda fram till en god 

arbetsmiljö. Sjuksköterskorna kan då ägna energi till att uppnå en patientvård i 

världsklass!  

 

Nyckelord 
Sjuksköterska, stress, stressorer, akutmottagning, stresspåverkan, stresshantering, 

arbetsmiljö. 
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Abstract 
The nursing profession, in particular the work in the emergency department, is a work 

that is lined a with a variety of stressors. Swedish nurses working in the emergency 

department in relation to stress is not a well-studied subject. The purpose of the study is 

to describe variations in how a group of nurses, working in emergency departments, 

perceive the phenomenon of stress in their work environment. The questions in the 

study are: What does Swedish nurses experience as stressors in the work environment? 

How are the nurses affectetd by work-related stress and how is it handled? The research 

approach is  inductive, qualitative and phenomenographic. Data collection consists of 

interviews with nine nurses. The results showed that the main stressors is triggered by a 

lack of teamwork, organizational reasons, constant interruptions at work and a feeling of 

inadequacy. The informants experienced several aspects of stress at work and that they 

in varying degrees were affected by work-related stress at work. All informants, except 

one, indicated some sort of impact of work-related stress at leisure. As to the impact of 

stress the following categories were identified; The effect on body and soul, stress as a 

driving force, the own needs become secondary and the effect of the ability to 

communicate. The most common coping strategy in this study were of the problem-

solving nature. The results showed some similarities with the international studies on 

the subject such as the lack of team work, work interruptions, conflicts in the team, 

heavy workloads and demanding patients and families as stressors in the work 

environment. One conclusion of the study is that taking care of the patient rarely 

stresses nurses, there are other factors in the work environment that is perceived as 

stressors. This facilitates the conditions for improvement projects. The study showed 

that stressors and the impact of stress are of diverse nature. The experience is highly 

personal. With greater knowledge of stress constructive solutions can lead to a good 

working environment. The nurses can then devote energy to achieve a world class 

patient care! 

 

Keywords 
Nurse, stress, stressors, emergency department, impact of stress, working environment, 

stresscoping. 
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1.Inledning 

För sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning kan stress ses som en naturlig del av 

arbetet. De träffar dagligen människor som är akut sjuka eller skadade samt bemöter 

deras närstående. På en akutmottagning finns en stor variation av patienter med 

varierande men ofta välkända sjukdomsprocesser som kräver en relativt standardiserad 

vård. Andra patienter på akuten, till exempel de som utsatts för trauman, innebär en 

ökad oförutsägbarhet kring vilken arbetsinsats som krävs (Alzghoul, 2014). Inom 

sjukvården krävs emotionellt engagemang från den anställde. Personliga egenskaper blir 

då instrument för att utföra arbetet. Vid en långvarig obalans mellan de resurser som 

finns tillgängliga i arbetet och vad arbetet kräver skapas en miljö som blir skadlig för 

den anställde (Arbetsmiljöverket u.å. b). Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård 

upplever en högre grad av stress än övriga sjuksköterskor (Trousselard, Dutheil, 

Naughton, Cosserant, Amadon, Dualé, & Schoeffler, 2016). Arbetsmiljöverket (u.å. a) 

uppger att runt 30% av personalen inom hälso-och sjukvården som var sjukskrivna 

mellan 2008–2013 var detta på grund av ohälsa som kan relateras till arbetsbelastning. 

Författaren av denna studie har en förförståelse av akutvårdskontextet genom  

arbetslivserfarenhet av ambulanssjukvård. Arbetet inom ambulanssjukvården har även 

inneburit kontakt med andra sjuksköterskor inom akutvårdskontextet. Författaren har 

även egna erfarenheter och upplevelser av arbetsrelaterad stress i ett akutvårdskontext. 

Arbetet med bakgrundsinformation till denna studie har ökat förförståelsen inom 

området stress ytterligare. Förförståelse om akutvårdskontextet har genererat i en 

nyfikenhet och ett önskemål om att nå en djupare kunskap om hur stress uppkommer i 

akutvårdskontextet. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av begrepp 

Stress är ett begrepp som det inte finns någon vedertagen definition av. Stress kan vara 

av både negativ och positiv karaktär. När stressen är negativ avses att det finns en 

obalans mellan krav och vad vi förmår att prestera. Stressen kan komma av både för 

högt ställda krav och när det råder brist på krav. Alltså negativ stress utlöses av stress 

som överstiger en persons förmåga att möta kraven, eller när det ställs för lite krav på en 

individ så att denne inte upplever stimulans (Malmquist & Frankenhauser, u.å.).  

Positiv stress kan uppstå av att en person känner att hon/han kan möta de krav som 

stressen genererar och att situationen som utlöst stress istället blir en drivande kraft 

(Malmquist & Frankenhauser, u.å.). 

Stessorer, med detta avses faktorer som genererar stress. (Malmquist & Frankenhauser, 

u.å.). Vad som uppfattas som en stressor är högst personligt (Eriksen &Ursin, 2013). 

För att ge några exempel på stressorer kan nämnas; Smärta, tidspress, ostrukturerad 

arbetsmiljö och hotfulla situationer. 

Posttraumatisk stress (PTSD), när en person blir utsatt för eller bevittnar en 

traumatisk händelse som upplevs som ett hot mot dennes liv kan detta resultera i PTSD. 

Den utlösande händelsen har skapat känslor av hjälplöshet och stor rädsla hos den 

drabbade individen. Symtom av PTSD kan förekomma i direkt anslutning till händelsen, 
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det kallas då för akut stressyndrom. När symtomen uppträder fyra veckor eller mer efter 

händelsen kallas det istället för PTSD. Symtombilden vid PTSD består av tre olika 

teman; intrång, undvikande och stressfysiologiska symtom. Med intrång avses att 

personen återupplever traumat genom mardrömmar och minnesbilder. Det andra 

karakteristiska symtomet är undvikande, som innebär att individen undviker situationer 

som påminner om traumat. Det tredje och typiska symtomet är det som härrör från 

påverkan på kroppen, stressfysiologiska reaktioner. Dessa kan vara problem med 

minnet, koncentrationssvårigheter och hjärtklappning (Währborg, 2009). 

Coping är liktydigt med bemästrande (Eriksen &Ursin, 2013) och beskriver den strategi 

som en person använder för att hantera stress (Währborg, 2009) eller personens tilltro 

till att lösa uppkomna problem (Eriksen &Ursin, 2013). En fungerande copingstrategi 

minskar stressupplevelsen och dess effekter på hälsan. Währborg (2009) beskriver 

coping enligt följande: ”Det syftar på hur den enskilde upprätthåller sin självbild och sin 

emotionella balans vid yttre påfrestning.” (s.313).  

Copingstrategier kan delas in i känslomässiga och problemfokuserade. Under dessa två 

strategier finns en mängd olika sätt att hantera stress. Känslomässig coping består i att 

en individ försöker styra över sina känslor beträffande stressorn. Detta kan bestå i att 

förminska stressorns betydelse, drömma sig bort och tänka på annat, rikta sin 

uppmärksamhet mot stressorn eller helt enkelt undvika denna. Med problemfokuserad 

copingstrategi försöker individen att finna en utväg genom att söka finna vägar att lösa 

problemet (Währborg, 2009). 

 

2.2 Stressens påverkan på kroppen 

Stressreaktioner utlöser en rad komplicerade fysiologiska reaktioner i kroppen. 

Stresshormoner såsom adrenalin, noradrenalin och dopamin ger påverkan på hjärtat, 

blodkärl, biodistribution till olika vävnader, njurarna, muskulaturen och andningen. 

Dessa reaktioner är ändamålsenliga då de förbereder kroppen för flykt och 

kampsituationer (Braun & Anderson, 2012). När stresspåslaget i kroppen blir av 

långvarig karaktär leder det till en rad negativa verkningar i kroppen med 

följdsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, insulinresistens, fetma, 

diabetes och matsmältningsbesvär för att nämna några (Währborg, 2009). 

 

2.3 Behandling av långvarig stress 

En erkänd behandling av långvarig stress är kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT avser 

att identifiera och bryta tankegångar och mönster som fungerar kontraproduktivt. 

Terapiformen har en god effekt vid arbetsrelaterad stress. (Endresen Reme, Odeen, 

Eriksen & Ursin, 2013). 

Inställningen inom KBT är att de kontraproduktiva tankarna och mönstren måste brytas 

för att en bättre hälsa ska uppnås. Behandlingen går ut på att lära individer nya tanke-

och handlingsmönster (Endresen Reme et al., 2013). 

Andra tekniker som används för att reducera stress är avslappningsövningar, 

föreställningsövningar (guidade dagdrömmar) och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är 

effektivt både som förebyggande behandling och vid behandling av långvarig stress 

(Endresen Reme et al., 2013). 
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2.4 Akutsjukvård och stress 

Laposa och Alden (2003) har påvisat att personal som arbetar på akutmottagning i högre 

grad lider av PTSD än den övriga befolkningen. Tolv procent av sjuksköterskorna i 

studien uppfyllde kraven för PTSD och ytterligare 20% uppvisade symtom av PTSD. 

Tjugosju procent av sjuksköterskorna i studien upplevde att dessa symtom påverkade 

deras förmåga att utföra sitt arbete. Enligt en studie av Lavoine, Talbot, Mathieu, 

Dallaire, Dubois och Courcy (2016) spelar även akutsjuksköterskans personlighetsdrag 

in i risken för att utveckla PTSD. Personlighetsdrag som karakteriseras av positivism 

och energi löper mindre risk att utveckla PTSD. De sjuksköterskor som är irritabla och 

ledsna löper en ökad risk (a.a.). Förekomsten av symtom som kan härledas till PTSD 

hade högre frekvens hos yngre sjuksköterskor (Lavoie, Talbot & Mathieu, 2011). Ett 

flertal studier påvisar relevansen av stöd från chef och kollegor, att kunna ventilera 

jobbiga upplevelser med kollegorna samt att ha ett socialt stöttande nätverk i sin 

omgivning som en skyddande faktor mot att drabbas av PTSD eller stress. 

(Adriaenssens, de Gucht & Maes, 2012; Alzghoul, 2014; Lavoie et al., 2011).  

Stressens påverkan på sjuksköterskor i akutsjukvård beror även på vilken copingstrategi 

de använder. Sjuksköterskor som använder sig av en problemfokuserad strategi 

upplever mindre psykisk påfrestning och utmattning. En undvikande copingstrategi 

innebär en ökad frekvens av kroppsliga besvär (Adriaenssens et al., 2012). 

Alzghoul (2014) har identifierat faktorer som tycks vara av betydelse för att 

sjuksköterskor väljer att fortsätta arbeta med akutsjukvård och traumapatienter; 

Upplevelse av meningsfullhet, fungerande copingstrategier och tidigare livserfarenhet 

identifierades som faktorer av betydelse. Positiva känslor vid vården av traumapatienter, 

en känsla av att göra skillnad, verkade vara avgörande för coping av traumatiska 

händelser på arbetet. 

Heltidsarbetande akutsjuksköterskor har en högre förekomst av psykisk oro än de som 

arbetar deltid (Adriaenssens et al., 2012). Enligt Trousselard et al. (2016) upplever 

franska sjuksköterskor som har utbildning på avancerad nivå, och arbetar inom 

akutsjukvård, en högre grad av stress och minskad känsla av kontroll över sin 

arbetssituation. 

Stressorer i arbetsmiljön på akutmottagning har studerats återkommande. Adriaenssens 

et al. (2012) beskriver plötslig död hos unga personer, dödsfall eller återupplivning av 

barn och att vårda patienter som varit med om en trafik- eller tågolycka som de mest 

stressande momenten i arbetet. En annan studie beskriver brister i arbetsmiljön som den 

största stressorn. Dessa brister var framförallt underbemanning, överbeläggningar, 

skiftarbete, traumatiska händelser och bristande lagarbete. Aggressiva och våldsamma 

patienter och anhöriga rankades som den stressor som kom på andra plats. Den tredje 

identifierade stressorn var återupplivning och dödsfall hos barn och unga personer 

(Healy & Tyrell, 2011). Laposa och Alden (2003) identifierade att vårda en döende eller 

svårt skadad vän eller nära anhörig, hot om fysiskt våld, multipelt trauma med massiva 

blödningar eller bortslitna kroppsdelar samt dödsfall hos barn som de tre vanligaste 

stressorerna. Adeb-Saeedi (2002) konstaterade att vården av lidande patienter och 

patienter som lider av smärta, tung arbetsbörda och närvaron av anhöriga som stressorer 

i arbetsmiljön. 
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Vad gäller stressorer tycks även yrkeserfarenhet spela in. Healy och Tyrrell (2011) fann 

att de oerfarna sjuksköterskorna upplevde mer stress av att ta hand om svårt sjuka 

patienter än vad de mer erfarna kollegorna gjorde (a.a.). De mer erfarna 

sjuksköterskorna kan lättare förutse nästa steg i behandlingen av patienterna då de har 

ett större ”bibliotek” av erfarenheter. De erfarna sjuksköterskorna tycks också vara mer 

benägna att be om hjälp med sitt arbete när det gäller komplexa traumapatienter. Vid 

vård av dessa patienter gav yrkeserfarenhet kunskap om när det var dags att be om hjälp 

och vem det var bra att ta hjälp av (Alzghoul, 2014). Sjuksköterskor med längre 

erfarenhet upplevde, i motsats till de oerfarna, en högre grad av stress när de 

återupplivade barn och ungdomar samt vid dödsfall av yngre personer (Healy & Tyrrell, 

2011). Liknande resultat kan ses i en studie av Ross-Adjie, Leslie och Gillman (2007) 

där sjuksköterskor med längre erfarenhet upplevde sexuellt utnyttjade barn och dödsfall 

hos barn som mer stressande än den mindre erfarna. Sjuksköterskor med kort erfarenhet 

upplevde kravet på att vara skärpt i arbetet som en stressor, de mer erfarna ansåg inte 

detta som lika stressande (Ross-Adjie et al., 2007). 

 

2.5 Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Arbetet inom sjukvården kan vara tungt såväl psykiskt som fysiskt. Identifierade 

riskfaktorer som kan påverka arbetsmiljön och öka stressen inom sjukvården är tex 

skiftarbete (Arbetsmiljöverket, u.å. a). En arbetstidsmodell med oregelbundna 

arbetstider såsom treskift kan leda till sömnbrist vilket i sig är en stressor. I kombination 

med andra stressorer i arbetsmiljön ökar de negativa verkningarna av stress 

(Arbetsmiljöverket, u.å. b). Vidare beskrivs stor arbetsbelastning med ett högt tempo 

och liten tid för reflektion och återhämtning som en påfrestning. Teknisk utrustning 

nämns också som en riskfaktor tex EKG -övervakning som larmar och behöver värderas 

(Arbetsmiljöverket, u.å. a). Förekomsten av hotfulla och våldsamma situationer som 

kan uppstå inom akutsjukvården utgör ytterligare en faktor som påverkar arbetsmiljön 

negativt (Arbetsmiljöverket, u.å. a). 

Enligt Tjänstemännens centralorganisation (TCO) (2011) upplever anställda anslutna 

till Vårdförbundet höga krav och liten kontroll i sitt arbete, faktorer som har betydelse 

gällande arbetsrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket, u.å. b). Sjuttiotre procent av 

kvinnorna respektive 68% av männen upplevde höga krav i arbetet. Sextioåtta procent 

av kvinnorna respektive 76% av männen uppgav att de hade liten kontroll över arbetet. 

Cirka hälften av kvinnorna upplevde hög anspänning, hos männen var denna siffra 

betydligt högre, ca 62% (TCO, 2011). 

Ovanstående litteraturgenomgång om stressens påverkan på kroppen, akutsjukvård och 

stress och sjuksköterskans arbetsmiljö vid en akutvårdsmottagning visar att personal 

som arbetar på akutmottagning i större utsträckning drabbas av PTSD än övrig 

befolkning (Laposa & Alden, 2003). Sjuksköterskor som lider av symtom av PTSD 

upplever att detta påverkar kvaliten på deras arbete. Sjuksköterskor som använder sig av 

copingstrategier med problemfokuserad inriktning hanterar stress på ett mer 

ändamålsenligt sätt med mindre grad av psykisk påfrestning och utmattning som följd. 

Fungerande copingstrategier tycks även ha betydelse för om sjuksköterskor väljer att 

fortsätta att arbeta med akutsjukvård och traumapatienter. Andra faktorer som 

identifierats som viktiga i sammanhanget är  upplevelsen av meningsfullhet och tidigare 
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livserfarenheter. Stressorer i arbetsmiljön som visat sig vara av betydelse är bland annat 

underbemanning, överbeläggningar, skiftarbete, traumatiska händelser och bristande 

lagarbete.   

 

3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen i denna uppsats grundar sig på fenomenografi och 

vårdvetenskap. Det fenomenografiska perspektivet är omvärlden såsom den erfars av 

andra människor (i denna studie sjuksköterskor i en akutvårdskontext) medan 

vårdvetenskapen utgår från ett patientperspektiv och konsensusbegreppen hälsa och 

miljö. 

 

 3.1 Fenomenografisk ansats  

Fenomenografi delas upp i orden fenomeno och grafi. De sammansatta ordens betydelse 

är ”det som visar sig” och ”beskriva i ord eller bild” (Alexandersson, 1994). 

Fenomenografin utvecklades av en grupp forskare vid Pedagogiska institutionen vid 

Göterborgs universitet i 1970-talets början. En av huvudmännen inom forkningsgruppen 

heter Ference Marton. Denna forskargrupp var intresserade av studenters inlärning 

(Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2014). Det som var av intresse var olikheter i vad 

studenter lär sig av att läsa en text. Marton et al. (2014) menar att inlärningens poäng är 

att förstå det studerade på en djupare nivå än innan. Studenter ser på det som studeras på 

helt olika sätt, inlärning genererar i kunskap, men olika kunskap beroende på vem som 

läst en text. Orsaken till detta är att alla lever i separata världar. Ett ord kan ha helt olika 

innebörd för olika personer (a.a).  

Marton och Booth (2000) menar att fenomenografins kärna är att undersöka hur någon 

erfar någonting, av särskilt intresse är att beskriva variationen i hur något erfars. De 

menar vidare att alla erfar världen omkring sig på olika sätt och agerar utifrån hur denna 

erfars. Marton och Booth (2000) förklarar enligt följande:  

 

”Världen, eller åtminstone en del av den, är närvarande för personen, världen erfars av 

en person. Ganska självklart skulle personen inte vara samma person utan den värld 

som han eller hon erfar, och om världen förstås enligt summan av alla möjliga sätt att 

erfara den (ha kunskap om den, känna den, vara i den), om personens bakgrund är unik 

och om en persons sätt att erfara världen återspeglar den personens bakgrund, då kan 

världen omöjligen vara exakt samma värld utan den person som erfar den.” (s.148). 

 

Det går alltså inte att skilja ut människan från den värld denne lever i. Den värld som en 

människa lever i är verklig för hen och är en värld som denne erfar den. Människan 

påverkas av den värld som erfars men kan inte sätta detta i ett sammanhang i hur olika 

situationer hanteras (a.a). Människan kan ej själv medvetandegöra den 

omvärldsuppfattning som hen befinner sig i. Den värld en individ lever i är självklar för 

hen men ej synlig för andra. Individer utgår från sin egen verklighet och lever i tron om 

att medmänniskorna lever i samma värld (a.a). Marton (1984) menar vidare att eftersom 

människan ej är medveten om sitt eget sätt att uppfatta omvärlden eller hur andra 

uppfattar världen så finns det ej förutsättningar för att förändra varken sin egen eller 

andras syn på den värld hen lever i. Detta orsakar att människor talar förbi varandra i 

tron om att de talar om samma sak, det blir som att prata om äpplen och päron. 



  
 

6 

Medvetenheten om att vi uppfattar världen på skilda sätt är en förutsättning för att 

kunna urskilja världen på ett annat sätt, skapa premisser för att förstå sina 

medmänniskor (a.a).  

Fenomenografin ser alla människor i världen som att de erfar något på kvalitativt skilda 

sätt och som har sin utgångspunkt i empirin, det vill säga induktivt (Marton & Booth, 

2000). En induktiv ansats har som mål att beskriva verkligheten på ett så objektivt sätt 

som möjligt (Priebe & Landström, 2012). Fokus i fenomenografin ligger på att beskriva 

variationen av hur något erfars på en kollektiv nivå, det är inte det enskilda erfarandet 

som är centralt. Hur något erfars och vad som erfars är av intresse (Marton & Booth, 

2000). Det sätt som ett fenomen erfars på har enligt Marton (1981) en begränsning i 

variation, sätt som fenomenet kan erfaras på. 

 Det finns enligt Marton (1981) två skilda sätt på hur forskning utförs, dessa är  

första-och andra ordningens perspektiv. I första ordningens perspektiv är     

utgångspunkten i forskningen ett fenomen. Andra ordningens perspektiv, som 

fenomenografin utgår ifrån, intresserar sig för hur ett fenomen uppfattas.  

Fenomenografin har sina rötter i en mängd olika forskningstraditioner, bland annat 

fenomenologin (Marton, 1981). Marton och Booth (2000) menar att skillnaden mellan 

fenomenologi och fenomenografi består i forskaren perspektiv. I fenomenologi utgår 

forskaren från egna erfarenheter och att det är dessa som reflekteras. I fenomenografin 

sker reflektionen i förhållande till andra människors erfaranden. (a.a). Enligt 

fenomenologisk ansats går första – och andra ordningens perspektiv inte att särskilja, då 

det inte går att särskilja vad som är upplevt från själva upplevelsen (Marton, 1981).  

 

3.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Grunden för vårdvetenskap är humanvetenskapen (Eriksson, 2012). Vårdande, 

människa, hälsa och omgivning är de fyra konsensusbegreppen som vårdvetenskapen 

visar särskilt intresse för att utorska (Bergbom, 2012). 

Patientperspektivet är i fokus i vårdvetenskapen. För att stödja patienten i vårdandets 

mål, att uppnå hälsa, är det nödvändigt att sjuksköterskan förstår hur patienten erfar 

världen omkring dem. Livsvärldsteorin utgör en grund för vårdvetenskapen. Med 

livsvärld avses hur en människa tolkar sig själv, medmänniskor och allt annat i 

omvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Hur världen erfars av en person påverkar hur 

denne tänker, känner och handlar i olika situationer. När livsvärlden förstås utifrån hur 

världen erfars av en person kallas det för intentionalitet. Med intentionalitet menas 

också att allt som erfars har en betydelse med innebörd och mening (a.a.). 

 

3.3 Hälsa  

Ordet hälsa betyder helhet och helighet (Wärnå-Furu, 2012). Hälsa defineras på en 

mängd olika sätt. WHO:s definition är återkommande och citeras i Dahlberg & Segesten 

(2010): ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande.”  (s. 47).  Begreppet hälsa är av centralt intresse i vårdvetenskapen, det 

utgör grunden för vad som ska uppnås i vården (a.a.). Att uppleva hälsa innebär inte att 

en person behöver vara fysiskt frisk. Hälsan är subjektiv, alltså något som är relativt för 

alla individer. Vad som anses som hälsa för en individ behöver inte alls överensstämma 

med en annan individs syn på fenomenet. Trots avsaknad av sjukdom kan en individ 
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uppleva ohälsa, som exempel kan ges om livet saknar mening eller om en individ inte 

känner sig delaktig i något sammanhang. Att uppleva hälsa innebär att känna jämnvikt. 

Denna jämnvikt syftar till att ha en balans i sitt inre  samt i relation till människorna 

som finns i omvärlden (a.a.).  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att hälsa, utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, innebär att en person upplever välbefinnande. Hälsa innebär att en person 

har möjlighet att utföra sådana saker som är värdefullt för den specifika individen. 

Ohälsa kan ses som en vilsenhet i den egna kroppen. Det är av vikt att hjälpa människor 

att finna en känsla av lugn och ro, att ha förmågan att vila, för att bibehålla sin hälsa. En 

oro över något som inte känns inom kontroll kan påverka upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande. Hälsan kan påverkas negativt då det blir en obalans i återhämtning från 

till exempel arbetet. Känslan av trygghet beskrivs som en faktor som har tydlig relation 

till upplevelsen av hälsa. Med trygghet avses relation till medmänniskor, upplevelsen av 

att ha en mening och ett sammanhang i sin omvärld (a.a.). Wärnå-Furu (2012) bringar 

samman begreppet hälsa med upplevd livskvalitet, hälsan är något som upplevs utifrån 

en individs känsla av välbefinnande, denna känsla är subjektiv. 

 

3.4 Miljö 

Med miljö avses allt som omger en människa och det kontext som denne lever sitt liv i 

(Ylikangas, 2012). Människan bidrar till den miljö som bildas omkring hen, genom 

interaktion med andra människor påverkas miljön i vår omvärld. Människan är alltså av 

central karaktär för hur en miljö utvecklas och påverkas (a.a.).  

Miljöns inverkan på omvårdand identifierades tidigt av omvårdnadsteoretikernas 

pionjär Florence Nightingale. Hon  påtalade att det var av vikt att skapa en miljö 

omkring patienten som skapade förutsättningar för att främja hälsa. Miljön omkring oss 

kan resultera i både hälsa och sjukdom (a.a.).  

I ett omvårdnadskontext är det bland annat sjuksköterskan som skapar den miljö i vilken 

patienterna vårdas. Sjuksköterskan har här makten att skapa trygghet eller otrygghet i 

miljön. Om det finns spänningar i arbetsmiljön så påverkar detta patienten negativt. 

Människan kan inte tas ur det kontext ur vilken denne befinner sig. Sambandet mellan 

människa och miljö är otvetydigt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att medverka till 

en miljö som ger optimala förutsättningar för en god vård. Det är angeläget att 

sjuksköterskan ser sin roll i hur miljön skapas för andra människor, allt är ett samspel 

(a.a.).  

Miljö formas också av lagar, regler, kulturer, värderingar, förväntningar och kunskap. 

Upplevelsen av en miljö är subjektiv. Sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar den miljö 

som  patienten förnimmer. För att skapa en god omvårdnadsmiljö är det tvunget att se 

på miljön ur ett helhetsperspektiv. Ett led i att uppnå en gynnsam miljö för vårdande är 

att sjuksköterskans arbetsmiljö optimeras (a.a.). 

Dahlgren och Segesten (2010) påtalar att sjuksköterskans upplevelse av arbetsmiljön 

och dess effekter på hens hälsa är av intresse för vårdvetenskapen då dessa faktorer 

indirekt påverkar kvaliten på omvårdnadsarbetet och patientens vårdmiljö. När 

vårdvetenskapen utgår från sjuksköterskans perspektiv syftar det i förlängningen till att 

optimera patienternas omvårdnad. 
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Livsvärldsteorin, som har sitt ursprung i fenomenologin, har intresse för att studera 

samma sak som fenomenografin, vad människor erfar. Livsvärldsteorin eftersträvar att 

finna kärnan i ett fenomen, alla aspekter i hur fenomenet erfars och upplevs av en 

person. Fenomenografins omvärldsteori vill finna variationen i hur ett fenomen erfars 

på kollektiv nivå (Marton & Booth, 2000).   

De vårdvetenskapliga begreppen hälsa och miljö är förenliga med den 

fenomenografiska ansatsen. Konsensusbegreppen hälsa och miljö kan relateras till 

sjuksköterskans arbetssituation. Det är av betydelse hur stress erfars och hur variationer 

i erfarandet uppstår i relation till arbetsmiljö och upplevd hälsa/ohälsa hos 

sjuksköterskor. Perspektivet i denna studie utgår från hur sjuksköterskan erfar 

variationer av stress i en akutvårdskontext. Som tidigare nämnts resulterar detta 

perspektiv indirekt i ett patientperspektiv då sjuksköterskans arbetsmiljö och upplevd 

hälsa/ohälsa alla är begrepp som påverkar patientens vårdmiljö och därmed hälsa. 

Utgångspunkten för detta är att alla som ingår i en kontext tillsammans samverkar till 

att skapa erfarandet av omvärlden. 

  

4.  Problemformulering och syfte 

Den svenska sjukvården med ständiga besparingskrav, omorganisationer och den 

rådande personalbristen ger dåliga förutsättningar för en god arbetsmiljö. På 

akutmottagningen och i sjuksköterskeyrket generellt krävs inlevelse och empati för att 

sätta sig in i patienternas situation. Att hela tiden ge av sig själv tar kraft och energi och 

en god psykisk och fysisk hälsa är en förutsättning för att fungera väl i professionen.  

Arbetet på akutmottagning medför att repetitivt utsättas för traumatiska händelser, 

bevittna lidande, smärta, död och ta del av sorgliga livsöden. Förekomsten av PTSD är 

mer förekommande hos personal i akutsjukvården än hos den övriga populationen. 

Arbetstiderna är slitsamma med treskift som kan leda till störd sömn och kort tid för 

återhämtning. Personal inom akutsjukvården är även en yrkesgrupp som är extra utsatta 

för hot och våld, något som ytterligare kan påverka stressnivån.  

Arbetet inom sjukvård och akutsjukvården i relation till stress är ett välstuderat ämne 

internationellt. Många av de tidigare studierna i ämnet har olika validerade enkäter som 

grund för datainsamlingen, ofta med inriktning att undersöka PTSD. Studier som 

undersöker stress genom fenomenografisk ansats har ej påträffats av författaren. Det 

finns även en kunskapslucka när det gäller svenska förhållanden för sjuksköterskor 

anställda på akutmottagning. 

Syftet i studien är att beskriva variationer i hur en grupp sjuksköterskor verksamma vid 

akutmottagningar uppfattar fenomenet stress i arbetsmiljön. 

De frågor som studien söker svar på är: 

1. Vad erfar svenska sjuksköterskor inom akutsjukvård som stressorer i 

arbetsmiljön?  

2. Hur påverkas sjuksköterskorna av arbetsrelaterad stress och hur hanteras den? 
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5. Metod 
5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Forskningsansatsen i denna studie utgår från en induktiv, kvalitativ och 

fenomenografisk ansats.  

En induktiv ansats har empirin, verkligheten, som hörnsten. Studier av detta slag är 

flexibla och anpassas efter det som framträder i informantens berättelse om verkligheten 

(Priebe & Landström, 2012). 

 Enligt Priebe och Landström (2012) är det ohållbart att en studie är enbart induktiv då 

det alltid finns livserfarenheter och vetande som påverkar ansatsen. Författaren av 

studien Stressens variationer (Sjuksköterskors upplevelser av stress i en 

akutvårdskontext) har överblick över vilken vetenskap som finns inom ämnet, en 

förförståelse, så i likhet med vad Priebe och Landström (2012) beskriver utgår inte 

forskningen enbart från empirin. Ansatsen har alltså ofrånkomligen deduktiva, 

teoretiska inslag. Trots detta är det den induktiva ansatsen som är styrande då empirin är 

den mest framträdande delen. Kvalitativ metod utgår, till skillnad från kvantitativ 

metod, från empirin. Det är informanternas perspektiv som är av intresse (Alvesson 

&Sköldberg, 2008). Kvalitativ metod används när det inte är betydelsefullt att redovisa 

forskningen i form av siffror (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Den kvalitativa 

metoden är passande vid studier som avser att frambringa en djupare förståelse för till 

exempel uppfattningar, erfarenheter och upplevelser (SBU, 2014). Ontologin i kvalitativ 

metod är att den värld som upplevs inte kan beskrivas utan den person som upplever 

den (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

Fenomenografin syftar till att beskriva något utifrån hur det erfars av en person, det är 

som tidigare nämnts variationen i hur något kan erfaras som är av intresse, på en 

kollektiv nivå. Inom fenomenografin tas det för givet att ett fenomen kan erfaras på ett 

begränsat antal olika sätt (Marton, 1981; Marton & Booth, 2000). 

Denna studie avser att utforska fenomenet stress ur andra ordningens perspektiv, dvs 

hur stress uppfattas av individer. 

Något som kvalitativa metoder brukar kritiseras för är att det kan vara svårigheter i att 

replikera studien. Det är därför av yttersta vikt att metoden beskrivs nogsamt för att öka 

trovärdigheten (Danielsson, 2012; Sjöström & Dahlgren, 2002). Även Chekol (2012) 

lyfter fram kritik om reproducerbarhet gällande fenomenografisk metod. Marton (1981) 

hävdar däremot att det inte finns behov att replikera fenomenografiska studier då 

kategorierna som analysen frambringat är en upptäckt och att upptäckter ej är 

nödvändiga att replikera (a.a.). En annan kritik som brukar lyftas fram mot 

fenomenografisk forskning är att forskningen ej intresserar sig för erfarandet på 

individnivå, intresset riktar sig mot den kollektiva nivån av erfarandet (Alexandersson, 

1994). De kvalitativa studierna inom fenomenografi kan inte nå kunskap som det går att 

generalisera. Studieresultatet ger däremot en variationsrik djupare kunskap och 

förståelse inom ett område (Chekol, 2012).  Marton och Booth (2000) menar att då 

fenomenografiska studier utgår från relativt få informanter i ett strategiskt urval kan 

aldrig hävdas att de beskrivningskategorier som identifierats är helt uttömande, men att 

erfarandet av ett fenomen i den grupp informanter som deltagit i studien är komplett 

avseende tillgänglig data. Priebe och Landström (2012) hävdar att  i en kontext som 



  
 

10 

liknar studiens kan förståelsen eller den djupare kunskapen som framkommit vara 

överförbar  

 
5.2 Urval 

Urvalet av informanter var strategiskt, det vill säga inriktade sig på att samla in en 

mångfald av berättelser, i enlighet med vad som eftersträvas i fenomenografisk 

forskningsmetod (Chekol, 2012). Det strategiska urvalet består av både erfarna och 

oerfarna sjuksköterskor i varierande åldrar, kvinnor och män. Författaren av studien 

besökte den aktuella akutmottagningen vid två skiftbyten. Vid skiftbytet fanns många 

potentiella informanter tillgängliga och det strategiska urvalet underlättades. I syfte att 

påvisa urvalets variation samlades demografiska data in (bilaga B). Efter genomgång av 

studiens demografiska data framkom att det behövdes fler sjuksköterskor som arbetat på 

akutmottagning  

1–10 år, för att uppnå en god spridning i yrkeserfarenhet. Författaren kontaktade två 

sjuksköterskor i södra delen av Sverige. På grund av avståndet genomfördes dessa 

intervjuer via Skype. Intervjusituationen bedöms dock enligt författaren som likvärdig 

då interaktionen med informanterna blev densamma, med bra kvalitet på både ljud och 

bild.  

 Önskvärt i urvalet hade varit att endast inkludera sjuksköterskor med 

specialistutbildning i akutsjukvård. Eftersom denna utbildning är relativt nystartad  

så består urvalet av allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor med olika 

specialistutbildningar (akut, intensiv- och distriktssjuksköterskor).  

Sjuksköterskor som varit anställda i mindre än sex månader på akutmottagning 

exkluderades ur studien då författaren anser att dessa inte har tillräcklig erfarenhet inom 

akutsjukvård. Sjukskrivna, tjänstlediga, timanställda och sjuksköterskor som arbetar 

mindre än 50% tillfrågades ej.  

  

5.3 Datainsamling och dataanalys 

Studiens empiriska datamaterial inhämtades genom intervjuer, ansikte mot ansikte, som 

sedan transkriberades och analyserades. I intervjuerna användes semistrukturerade 

frågor. I intervjusituationen tilläts även informanterna att sväva ut i aspekter av stress 

som ej beaktats i frågeställningarna. Intervjusituationen upplevs då inte som rigid och 

viktiga infallsvinklar av stress förbises ej. Ely, Anzul, Friedman, Gardner och 

McCormarck Steinmetz (1993) beskriver hur intervjusituationen kan anpassas, så att 

information inte faller bort, genom att ställa undersökande följdfrågor till informanten 

när nya fakta kommer till ytan. Frågor såsom; ”Vad menar du med?”. ” Kan du berätta 

lite mer om...?”. ” Hur kommer det sig?”. Dessa frågor kan hjälpa till att samla in en 

rikare berättelse. Även Dahlgen och Johansson (2015) påtalar denna form av 

följdfrågor, probing, för att nå ett djupare innehåll i informantens berättelse. Denna 

metod användes i intervjusituationen. 

Intervjuguiden användes som ett stöd under intervjuerna (bilaga A). Angående 

frågornas relevans visade det sig att frågan där informanten ombads att rangordna 

stressorer var en bra metod att få med de väsentligaste stressorerna. Frågan blev ett sätt 
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att återknyta och sammanfatta. Vissa av informanterna nämnde här helt andra faktorer, 

än i den mer öppna frågan, att beskriva stressiga situationer.  

Ely et al. (1993) tillskriver förförståelse en styrka i vissa intervjusammanhang. Detta 

genom bekräftande av informantens berättelse som kan skapa större förtrolighet i 

intervjun. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver också betydelsen av att bekräfta 

informanten i intervjusituationen genom icke-verbal probing. Detta innebär att 

studiepersonen ger uppmuntran till informantens berättande genom kroppsspråk och 

bejakande ljud. Marton och Booth (2000) beskriver intervjun som ett socialt samtal där 

intervjuarens intention är att nå så uttömande svar som möjligt om hur något erfars. 

En nödvändighet inom forskningsarbetet är att författaren medvetandegör förförståelsen 

om det ämne som ska studeras. Med detta avses kunskaper, erfarenheter, värderingar 

och föreställningar om ämnet eller informanten (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Forskarens medvetenhet om  förförståelsen och reflektioner kring denna samt en ärlig 

redogörelse för tidigare erfarenheter, kunskaper och föreställningar kallas för 

reflexivitet. Reflexivitet om förförståelsen ökar pålitligheten i en studie genom att 

forskaren reflekterar över hur förförståelsen kan påverka studien. Ett öppet och ärligt 

förhållningssätt till förförståelsen genererar i att läsaren av studien själv kan bedöma om 

resultat och slutsatser är färgade av forskarens förförståelse (Priebe & Landström, 

2012).  

Larsson och Knutsson Holmström (2012) uppger att fenomenografisk forskning 

generellt sett når datamättnad vid ca 20 informanter men att datamättnad ofta kan 

uppkomma vid ett färre antal informanter, ca 10–12 st.  

Författaren intervjuade nio informanter, intervjuerna var 14-33 minuter långa.  

 Datamättnad upplevdes av författaren vid 8–9 intervjuer. Informanternas berättelser 

började då att upprepa sig, det tillkom inga nya infallsvinklar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades parallellt med den pågående 

datainsamlingen, detta för att analysera när datamättnad erhållits. Priebe och Landström 

(2012) påpekar att empiriska studier har en svaghet i att det är svårt att styrka det 

faktum att datamättnad erhållits.  

I dataanalysen var ambitionen att använda fenomenografisk metod. Textmaterialet 

genomlästes upprepade gånger för att genom ett antal steg till slut resultera i 

beskrivningskategorier som styrks med citat. Citaten ger på detta vis trovärdighet till 

kategorierna (Chekol, 2012).  Beskrivningskategorierna har sorterats in under 

huvudkategorier som direkt kan härledas till studiens frågeställningar. 

Analysarbetet följer den modell som Dahlgren och Johansson (2015) företräder genom 

sju olika steg; 

1. Bekanta sig med materialet. Den transkriberade texten läses igenom upprepade 

gånger. 

2. Kondensation. Här urskiljs de viktigaste citaten i texten. Gärna genom att klippa 

ut dem och sortera efter innebörder. 

3.  Jämförelse. De citat som sållats ut jämförs med avseendet likheter och 

skillnader.  

4. Gruppering. De utsorterade citaten sorteras nu avseende de likheter och 

skillnader som utkristalliserats. 
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5. Artikulera kategorierna. I detta steg är likheterna i fokus. Grupperingarna måste 

avgränsas avseende hur stor variation som tillåts, inom kategorin, innan ny 

kategori bildas. 

6. Namnge kategorier. Kategorierna rubriksätts på ett sätt som klargör innebörden i 

grupperingarna. 

7. Kontrastiv fas. I detta steg är det av vikt att se om kategorierna kan passa in i 

flera olika kategorier. Detta arbete har till mål att minska ner antalet kategorier 

så att ingen kategori överlappar någon annan. Arbetet i detta steg leder fram till 

ett utfallsrum – resultat (Dahlgren & Johansson, 2015). Kategorierna är av 

beskrivande karaktär (beskrivningskategorier) på ett kollektivt plan (Marton & 

Booth, 2000). 

 

Marton och Booth (2000) Påtalar vikten av att de beskrivningskategorier som 

identifieras bör minskas ned till ett minimum. Efter den konstrastiva fasen kvartsår 

vanligen 3-7 beskrivningskategorier (Larsson & Knutsson Holmström, 2012).  

Forskaren söker efter en mening och struktur i det undersökta fenomenet, detta ses som 

en lärandeprocess (Marton & Booth, 2000). 

I bilaga D visas ett exempel på transkriberat material som analyserades till samma 

underliggande innebörd och som genererade i en av studiens beskrivningskategorier. 

Petersson och Lindskov (2012) och Wallengren och Henricson (2012) beskriver att 

trovärdigheten av analysen ökar genom att deltagarna i studien läser analysen och 

bekräftar om denna stämmer överens med deras erfarenheter och berättelser, så kallad 

”member checking”. Informanterna i studien har fått möjlighet till detta men det har ej 

inkommit med några åsikter.  

Handledaren för studien läste igenom  alla citat som sorterats in i respektive 

beskrivningskategori. Ytterligare en värdering av beskrivningskategorierna 

genomfördes då två personer fick matcha utvalda citat med beskrivningskategoriernas 

namn. Dessa två personer är en kurskamrat på akutsjuksköterskeutbildningen samt en 

före detta kollega i akutvårdskontextet. Efter dessa steg upptäcktes att två 

beskrivningskategorier kunde sammanföras. Dessa metoder kallas för triangulering och 

ger en ökad tillförlitlighet till datamaterialets analys (SBU, 2014). 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomgått etisk egengranskning (bilaga C).  

Avdelningschefen för den akuttmottagning som intervjuerna genomfördes på 

tillfrågades om de anställdas deltagande.  

Vid intervjutillfället erhöll informanten ett informationsbrev om studien samt muntlig 

information. Ett samtyckesformulär undertecknades i två exemplar, ett exemplar till 

deltagaren och ett till forskningsansvarig. I samtyckesformuläret framgick tydligt att 

deltagandet är frivilligt och att informanten har rätt att avbryta intervjun om denne så 

önskar, denna information gavs även muntligt.  

Intervjuerna genomfördes i ostörd miljö i ett samtalsrum på den aktuella 

akutmottagningen. 
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Angående konfidentialitet förvaras data inlåst och i resultatredovisningen kan ej 

enskilda individer urskiljas. Författaren och dennes handledare har tillgång till 

materialet.  

Transkriberat material som kunde härledas till informanter på grund av personlig 

karaktär behandlades så att texten ej gick att koppla till den enskilda personen.  

Vid intervjutillfället och fortsatt vid transkriberingen avidentifierades informanten, det 

vill säga tilldelades en bokstav. Deltagare i studien garanterades konfidentialitet. 

När studien är godkänd kommer ljudfiler och transkribering att destrueras, till dess 

förvaras dessa inlåsta.  

En risk med studien var att informanter eventuellt kunde uppleva obehag av att tala om 

situationer som utlöser stress. Författaren kunde i händelse av detta hänvisa till en 

kurator som är knuten till den aktuella akutmottagningen. Någon sådan situation 

uppkom ej. 

Studiens nytta för informanterna  bestod i att bidra till en fördjupad förståelse inom det 

studerade ämnet, stress. Arbetsledning på aktuell akutmottagning har möjlighet att ta del 

av resultatet och få förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras, något som kan komma 

informanterna till gagn. 

 Ur ett samhällsperspektiv ger studien en djupare förståelse för fenomenet stress i 

relation till sjuksköterskeyrket inom akutvårdskontextet. 

 

6. Resultat 

6.1 Huvudkategori, stessorer på akutmottagning 

Intervjuerna har efter analys resulterat i olika beskrivningskategorier (underkategorier) 

som beskriver informanternas erfarenheter av stressorer på akutmottagning. De 

beskrivningskategorier som utkristalliserades är; Bristande teamarbete, organisatoriskt 

orsakad stress, ständiga avbrott, otillräcklighet och låg stimulans.  Den beskrivande 

texten i kategorierna utgår från de citat som placerats in i respektive kategori. Det som 

informanten anger som stressor har analyserats av författaren ur perspektivet att finna 

bakomliggande orsak till stressorn. 

Resultatet presenteras i fallande ordning, dvs största kategorierna först 

Siffrorna inom parentes representerar antalet informanter som sorterats in i respektive 

kategori. 

 

6.1.1 Bristande teamarbete (9/9) 

Informanterna anger en stor vidd av olika orsaker som kan härledas till en brist i  

teamarbetet. Flera informanter nämner det faktum att de har svårigheter att samarbeta 

med vissa kollegor, att de inte arbetar på ett synkroniserat sätt. Arbetet flyter inte på. I 

vissa fall anges detta bero på en dålig följsamhet till rutiner och koncept. I andra fall är 

åsikten att det beror på att personal smiter undan från arbetsuppgifter. Detta orsakar att 

patienter inte får nödvändig omvårdnad eller att ingen tar ansvar för att kontrollera 

övervakningsutrustning som larmar eller vad patienter som larmar vill. Det faktum att 

ingen tar ansvar när det larmar, beskrivs, av en informant, uppkomma när det är mycket 

personal, tex vid skiftbyten.  
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 Dålig följsamhet till rutiner beskrivs även orsaka andra stressorer i form av att tex 

apparatur och material inte placeras tillbaka på anvisad plats och att material som tagit 

slut inte fyllts på:  

 

”Folk som inte jobbar på samma sätt. Om vi har tex lärt oss det här eh, ATLS eller 

något sådant då eller och sedan kommer det en doktor som inte jobbar efter samma 

koncept som vi har gjort.” (Sjuksköterska K)  

 

En föreställning om vad som bör ingå i arbetet på en akutmottagning anges som en 

orsak till det bristande omvårdnadsarbetet, att anställda på akutmottagningen ska rädda 

liv och göra bara det nödvändigaste. Det bristande omvårdnadsarbetet skulle alltså, 

enligt informanten, grunda sig i en attityd hos vissa i personalgruppen. Informanten 

påtalar att vissa av patienterna tillbringar många timmar på akutmottagningen och att 

detta är något personalen behöver ha i åtanke när det gäller omvårdnadsåtgärder, för att 

inte orsaka ett ökat lidande:  

 

”Suck… Ja, eller om jag kommer hit och typ klockan två då som idag och börjar jobba 

och så ligger det patienter som har legat i flera timmar och är eh, inte har bytt blöjor. De 

är blöta och inte har fått dropp och inte har fått någon mat och… Ingen som har brytt sig 

om den här omvårdnadsgrejen och så sitter personalen på expedition.” (Sjuksköterska 

D). 

 

När det gäller bristande kommunikation är detta något som identifierats som en stressor 

av en informant. En kollega sprider en stressad känsla i teamet pga. oförmåga att 

kommunicera ett behov av hjälp och delegera ut arbetsuppgifter. 

Läkare som inte svarar på sökningar nämns som ett problem, eller läkare och/eller 

övriga kollegor som inte följer sjuksköterskans triageringsanvisning och 

arbetsprioriteringar:   

 

”Det kan absolut vara stressande när kanske… Då läkargruppen inte riktigt är lyhörd för 

hur vi behöver arbeta för att få det att flyta på. För där, hos oss så handlar det väldigt 

mycket om att sköterskorna leder arbetet. Man behöver, vi ser ju patienterna. Vi vet ju 

hur det behöver prioriteras.” (Sjuksköterska F) 

  

En annan orsak till stress uppges vara kollegor som ej följer den sociala normen och 

bemöter någon i teamet otrevligt. Detta beskrivs även bestå i en otålighet från läkare 

som anser att vissa av sjuksköterskans arbetsmoment tar för lång tid.  

Gemensamt för flera informanter, oavsett anledning till brist i teamarbetet, är en rädsla 

att förlora kontrollen och att följden blir negativa konsekvenser för patienterna. 

 

6.1.2 Organisatorisk stress (7/9) 

Stressorer som orsakas av hur organisationen på akutmottagningen eller sjukvården i 

stort är uppbyggd.  

Den största stressorn inom denna kategori är att akutmottagningens läkare till stor del 

bemannas av AT-läkare. Stressen orsakas av att sjuksköterskorna upplever att AT-

läkarna har en kunskapsbrist, oförmåga till att ta beslut och avsaknad av en tydlig plan 

för vad som ska ske med patienterna. AT-läkarna kan enligt informanter inte avgöra vad 

som ska ske i det akuta skedet och vad som kan följas upp vid inläggning på avdelning 
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eller polikliniskt. Detta resulterar i ett merarbete för sjuksköterskorna. Ytterligare en 

stressfaktor som nämns i sammanhanget är att väntetiden för patienterna ökar: 

 

”Eh, det är när patienterna blir kvar länge och ingenting händer. Fast det finns 

röntgensvar och labbsvar och allting är helt uppenbart. Vad det är för fel och att de ska 

läggas in och det är också helt klart att de måste läggas in och så ligger de ändå kvar i 

flera timmar därför att den doktor som är ansvarig är inkompetent helt enkelt, oerfaren:” 

(Sjuksköterska D)  

 

Ett annan stressor när det gäller AT-läkare och övrig personal med bristande kompetens, 

är att sjuksköterskan upplever att denna måste kontrollera att arbete blir utfört. Detta 

beskrivs som en otrygghet i tillit som orsakar merarbete och en rädsla för negativ effekt 

på patientsäkerheten: 

 

”Stress kan ju också innebära det att man eh, har läkare som inte, som går under 

utbildning och som är väldigt osäker och jag som sköterska känner att jag måste 

dubbelchecka. Eller att jag; -Hallå, den här är dålig du måste göra någonting NU!” 

(Sjuksköterska G) 

 

Andra faktorer som informanterna upplever som stressande är förändringar i antalet 

vårdplatser, ej ändamålsenliga lokaler och ett ökande patienttryck som kan härledas till 

tidsbrist på hälsocentralen, dvs patienter som söker vård på fel vårdnivå. Här nämns 

även mångbesökare, patienter som söker vård på akuten upprepade gånger, ibland flera 

gånger dagligen, men som inte är i behov av den vård som akuten erbjuder: 

  

”Dom ringer HC (Hälsocentralen) och så får de inte komma förrän nästa vecka eller så 

och då hamnar de här.” (Sjuksköterska A) 

 

Vad gäller lokaler, beskrivs stressorn i att hela tiden tvingas planera om och flytta runt 

patienterna mellan olika rum, korridoren och väntrummet, för att ge utrymme till nya 

patienter. 

 

6.1.3 Ständiga avbrott, störd arbetsro (5/9) 

Avbrotten i arbetet beskrivs som en återkommande stressor i arbetsmiljön. Dessa har en 

mängd olika orsaker. Telefonsamtal nämns som ett återkommande moment, likaså 

avbrott orsakade av anhöriga och patienter som har frågor. Avbrotten orsakas även av 

kollegor. En sjuksköterska beskriver avbrotten i en situation då flera olika 

personalkategorier, ambulans och receptionssjuksköterska påkallar uppmärksamhet 

gällande patienter samtidigt. Ingen har tid att vänta på sin tur, alla måste framföra det de 

har att säga på en gång. Avbrotten upplevs även orsakade av en stökig arbetsmiljö med 

mycket ljudintryck från larmande apparatur, larmklockor osv. Kravet på 

sjuksksöterskans tillgänglighet nämns även som ett led i den ständigt störda arbetsron:  

 

”…det plingar i eh, apparater, det är någon som går med träskor, telefonen ringer, en 

står och pratar med mig samtidigt står andra och skriker över axeln som också vill prata 

med dig och sedan är det den tredje som säger någonting i förbifarten.” (Sjuksköterska 

G) 
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Att repetitivt avbrytas i det arbetsmoment som ska utföras resulterar, enligt ett flertal 

informanter, i att hela tiden tappa fokus på uppgiften. Något som också upplevs 

stressande är, enligt en informant, att arbetsuppgiften hela tiden blir framflyttad i tid. De 

ständiga avbrotten uppges även orsaka en oro för att tappa kontrollen över 

patientgruppen, att någon patient försämras för att sjuksköterskan inte hinner arbeta i 

den takt som hen önskar: 

 

”…det kan vara att man sitter och dokumenterar någonting och eller att man håller på 

och ska blanda något läkemedel och att det är någon som kommer och frågar om något, 

att man hela tiden blir avbruten. Ofta, det är mycket avbrott. Så man liksom måste tänka 

om och tänka på något annat. Det är mycket att ha i huvudet samtidigt.” (Sjuksköterska 

B) 

 

6.1.4 Otillräcklighet (5/9) 

En situation där känslan av otillräcklighet blir en stressor och som flertalet informanter 

beskriver, är att av olika anledningar bli upptagen med en patient samtidigt som 

sjuksköterskan vet att hen behövs hos andra patienter:  

 

”…att man blir fast hos en patient när man vet att man har många andra som man också 

behöver vara hos egentligen. Men det finns, man kan ju inte vara på flera ställen 

samtidigt. Det kan vara att, ja. Att jag står hos nån som ligger på en spineboard som mår 

illa och behöver liksom uppsikt. Och jag vet att jag har två andra som är jättesjuka som 

jag också behöver vara hos egentligen”. (Sjuksköterska H)   

 

En informant beskriver även en känsla av otillräcklighet då arbetsinsatsen inte räcker 

till. Trots att hen gjort sitt yttersta för att patienten, kan denne och dess anhöriga visa 

missnöje och aggression. Ytterligare en beskrivning, med annan dimension av 

otillräcklighet, är som en sjuksköterska beskriver det, att hen gjort sitt yttersta men trots 

detta känner att den nivå som patientsäkerheten håller inte är tillfredsställande.  

En annan situation av stress pga. otillräcklighet beskrivs i att inte kunna tillgodose 

grundläggande behov hos patienter och att det inte finns någon att delegera uppgiften 

till. Känslan av otillräcklighet beskrivs även som något outtalat, som att sjuksköterskan 

känner sig påpassad av att anhöriga betraktar hen eller att de upplever att deras 

arbetsinsats analyseras av chefer. 

En sjuksköterska beskriver situationer vid vård av barn och andra ovana situationer 

såsom större olyckor och katastrofer som en stressor:  

 

”Vi hinner liksom aldrig få, aldrig få någon riktig vana på sjuka barn. Då har man dels 

så blir det en utmaning att ta hand om barnet på rätt sätt. Eh, så bra som möjligt till dess 

att doktorn kommer och sedan samtidigt så har man då föräldrarna som man också 

måste ta hand om och vara trygg inför när det handlar om barn.” (Sjuksköterska B) 

 

 En annan situation som beskrivs som en stressor är att få en ordination av ett läkemedel 

som sjuksköterskan är ovan att hantera eller tekniska moment av sällsynt karaktär. 
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6.1.5 Låg stimulans (1/9) 

En av informanterna uppger att låg stimulans i arbetsmiljön är en stressfaktor: ”Men jag 

blir, riktigt stressad blir jag när det blir lite att göra. För då… jag blir rastlös.” 

(Sjuksköterska K) 

 

6.2 Huvudkategori, stressens påverkan på individnivå 

Genom intervjuerna har framkommit att arbetsstressen påverkar informanterna både i 

arbetet och på fritiden, dock i olika grad. En informant uppger att arbetsstressen ej 

påverkar fritiden. Stressens påverkan har delats in i beskrivningskategorier med följande 

rubriker; Påverkan på kropp och själ, stress som drivkraft, de egna behoven blir 

sekundära och förmåga att kommunicera. 

 

6.2.1 Påverkan på kropp och själ (7/9) 

Informanter beskriver symtom såsom hjärtklappning, spända muskler, påverkad 

andning och problem med magen. Sjuksköterskorna beskriver att stressen påverkar 

humöret och orken. De blir trötta, griniga och lättretliga, att de inte orkar med 

familjelivet. Flera av informanterna uppger att de efter ett stressigt arbetspass inte har 

energi till aktiviteter efter arbetet: 

 

”Ja, jag dör i soffan om jag inte har någonting planerat då tar man ju sig, alltså då gör 

man ju det man ska göra. Men man blir ju trött och just det här att man är sur och grinig. 

Att man inte är glad. Att det sätter sig på humöret och man tänker att: -Gud jag kommer 

aldrig att bli glad igen. Alltså när det är som jobbigast då. När du kanske har haft x antal 

dagar och man ser liksom ingen ljusning i jobbet. Det bara maler på. Eh, det sätter sig 

på humöret, hemma, men visst det är på jobbet också. Jag har mindre stubintråd nu, så.” 

(Sjuksköterska G) 

 

När stressen har kollegiala orsaker, beskriver två av informanterna att de vid nästa 

arbetspass med dessa personer påverkas genom att de känner irritation.  

Några informanter beskriver att de efter en stressig dag kan känna sig påverkade i 

efterhand i form av att de är trötta och orkeslösa men att själva stresskänslan inte följer 

med hem. Andra informanter beskriver på samma sätt trötthet, men också att känslan av 

stress följer med dem hem. En av informanterna nämner även att stressen genererar en 

trötthet under arbetspasset och att det är nedräkning tills det kommer nya kollegor så att 

arbetspasset kan avslutas. 

Flera av informanterna nämner att de på fritiden kan oroa sig för om de glömt att göra 

något på jobbet och att de ibland ringer och kollar. Rädslan för att glömma bort något är 

återkommande:  

 

” Det är väl också en grej av en inre stress kan jag känna såhär att; -Har jag glömt 

någonting? Eh, glömde jag att skriva upp idag på läkemedelslistan? Glömde jag och, nej 

men... Den här frågan hela tiden glömde jag någonting?” (Sjuksköterska J) 
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6.2.2 Stress som drivkraft (4/9) 

Flera sjuksköterskor upplever en stress som de beskriver som positiv i situationer med 

traumapatienter och kritiska patienter. Den positiva stressen tillskrivs även situationer 

där den totala arbetsbördan är hög men sjuksköterskan trots detta känner kontroll.  

Den positiva stressen upplevs ge en ökad fokusering på uppgiften, sjuksköterskorna 

känner sig skärpta. En sjuksköterska beskriver att adrenalinpåslaget gör att 

arbetsuppgiften kan utföras på ett bra sätt: 

 

”Ja, nej och sedan om det, sedan kan det ju finnas positiv stress när det är riktiga 

akutpatienter som är jättedåliga. Då blir man stressad medans man håller på med dem, 

på ett bra sätt. Mm, att man jobbar med adrenalinet pumpande. Då är det en positiv 

stress”. (Sjuksköterska A) 

 

 Positiv stress beskrivs också som en orsak till växande självkänsla när arbetet fungerar 

på ett optimalt sätt.  

Om svåra olyckor och trauman: ”Men att man just, att man blir fokuserad och jobbar på 

ett visst sätt., det tycker jag är den positiva stressen, att man får påslag.” (Sjuksköterska 

C) 

Om stress vid trauman: ”Men det kan kännas olika, men det kan kännas väldigt bra 

vissa gånger, det här blev bra det eller. Ja, eller tänk att vi fick det här eller.. Det 

fungerade bra och…” (Sjuksköterska C) 

 

6.2.3 De egna behoven blir sekundära (3/9) 

Vid stress påverkas vissa av informanterna i form av att de skjuter sina egna 

grundläggande behov åt sidan.  En form av plikttrogenhet. Denna påverkan beskrivs 

som att underlåta att gå på toaletten, äta, ta rast och att ta det för självklart att stanna och 

hjälpa till, trots att arbetsdagen är slut: ”Så att jag känner att, man är nog, man är nog 

inte så rädd om sig själv och sedan så är man väl den här personen, eller jag i alla fall, 

att jag vill hela tiden finnas där och hjälpa till.” (Sjuksköterska J) 

 

6.2.4 Förmågan att kommunicera (3/9) 

Oavsett orsak till stressen anger flera sjuksköterskor att de i stressade situationer har 

svårt att delegera arbete till kollegor. Det går fortare att utföra arbetet själv, det beskrivs 

som en tidsvinst att inte behöva informera någon annan om vad som ska utföras: 

  

 ”…och så blir det svårt att kommunicera, man, man. Ja, jag tror att jag är dålig på att 

kommunicera när jag blir stressad att det liksom för då gäller det att delegera klart och 

tydligt men det, det tycker jag är, det tycker jag är… Då går det snabbare för mig att 

göra sakerna själv. Så då, det är svårt det där. Istället för att man ska delegera och 

förklara vad som ska göras då blir det liksom att, nej då går det fortare att göra det 

själv.”  (Sjuksköterska B) 

 

6.3 Huvudkategori; coping 

Copingstrategier delas upp i problemfokuserad- och känslomässig coping. 

Känslomässig coping består av flera olika  beskrivningskategorier; socialt stöd, varva 

ned-gå igenom dagen, fysisk aktivitet och att älta. Den vanligaste stresshanteringen 
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inom gruppen är problemfokuserad. De flesta informanterna använder sig av mixade 

copingstrategier. 

 

6.3.1 Problemfokuserad (8/9) 

Den vanligaste formen av stresshantering inom gruppen av informanter är 

problemfokuserad. Stressen leder till en vilja att lösa problemet konstruktivt. I fråga om 

stress som är utlöst av personal försöker informanterna lösa detta genom direkt 

konfrontation, samtal med chefer och på arbetsplatsträffar.  

I fråga om otillräcklighet när det gäller ovana ordinationer och tekniska moment 

beskriver en informant hur detta hanteras genom att be kollegor eller personal från 

annan enhet om hjälp. I efterhand söker informanten teoretisk kunskap som ger en  

förbättrad beredskap inför kommande situationer av liknande karaktär.   

Den problemfokuserade hanteringen av stressen kan också innebära att stressorn bidrar 

till att informanten vill komma till stånd med en förbättring. Att stressen blir en 

drivkraft för att uppnå en bättre struktur av arbetet:  

 

”Ja, jag vet inte. Det påverkar mig så att jag vill göra en förändring. Inte att jag mår 

dåligt utan mer att jag blir taggad och vill förändra och förbättra. Så för, det är ju positiv 

stress känner jag liksom, för min del. Ja, göra någonting åt det liksom. Inte att jag bara 

tycker att å, sådär och blir… Utan tvärtom... Nu måste vi ta tag i det här!” 

(Sjuksköterska D) 

  

 Ett annat problemlösande fokus som beskrivs av majoriteten av informanter är, att 

strukturera upp arbetet, för att finna i vilken ordning uppgifter ska prioriteras och vad 

som kan delegeras till kollegor. Det beskrivs en tillit till att teamet löser uppgiften. En 

av informanterna har som strategi att delegera det fortsatta arbetet, till sjuksköterskor 

eller undersköterskor, med de patienter som hen redan prioriterat. Själv fortsätter hen 

med patienter som är oprioriterade. Denna strategi beskrivs som ett sätt att bibehålla 

känslan av kontroll, helhetsbilden över patientgruppen.  

Sjuksköterskor som upplever stress av att kollegor ej följer rutiner försöker förmå 

kollegorna att återgå till dessa: 

 

”Jag blir väldigt tydlig, jag eh… Som ett exempel så kan det vara så här att när man 

sitter vid datorn och tittar, du kanske ska titta på provsvar så är det någon som står och 

pratar samtidigt och så kommer doktorn och säger att; -Jag vill ha ett troponin här. Då 

har man fallit utanför rutiner och då, det skapar också stress. Och då kan jag säga att till 

doktorn att; -När du har skrivit det på papperet och lagt det i ordinationslådan, då får du 

troponinet gjort.” (Sjuksköterska G) 

 

Känslofokuserad coping 

6.3.2 Socialt stöd (3/9) 

Socialt stöd innebär att hantera stressen genom att prata med sina kollegor och/eller 

anhöriga under eller efter en stressig arbetsdag. En av informanterna tydliggör behovet 

av att tala med kollegor om jobbiga situationer. De kan förstå de känslor och situationer 

som kan uppkomma, anhöriga har inte samma möjlighet till det:  
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”Eh, får vi tillfälle att prata med varandra så gör jag gärna det. Eh, tillfälle att prata med 

kollegor, ventilera mycket. Eh, när jag kommer hem kan jag ju inte ventilera på det 

sättet. Dom här hemma förstår ju inte på vad, vad situationerna som vi kan stöta på eh, 

men jag ventilerar mycket när jag, när vi får tillfälle.” (Sjuksköterska J) 

 

6.3.3 Varva ned, gå igenom dagen (2/9) 

Informanterna beskriver stresshantering genom att under bilresan hem, eller hemma, 

varva ned och gå igenom dagen: 

”En stund kanske bara när jag kommer hem kan jag känna mig om, det har varit väldigt 

mycket. Men nu har jag en bit att åka och man hinner varva ned och man… Ja, oftast på 

kvällarna när man jobbat till tio tex och kommer hem, ofta ja, har det varit mycket så 

krävs det att man får sätta sig en stund hemma. Man kan inte bara in hemma, klä av sig 

och gå och lägga sig och försöka sova liksom heller. Det för då är man för mycket uppe 

i varv så man måste sätta sig och göra något annat. Men det är bara att göra det och så 

får man ta att natten blir lite kortare.”  (Sjuksköterska C) 

 

 

6.3.4 Fysisk aktivitet (2/9) 

Två av informanterna använder sig av fysisk aktivitet för att hantera stress. Den ena 

sjuksköterskan beskriver träning som en hjälp för att minska muskelspänning som 

uppkommit till följd av stress. Den andra sjuksköterskan beskriver träningen som ett sätt 

att rensa huvudet, träningen kan tolkas vara av en meditativ karaktär för att hantera 

stress: 

 

”Nä, nä alltså jag har inte jag har ju upptäckt att eh. Träna är jättebra. Om man går och 

tränar efter jobbet. Det gör jag inte varje dag fast jag tränar ganska ofta i alla fall tre till 

fyra gånger i veckan och då känner jag ju liksom att det är jättebra om man är spänd i 

axlar och sådär och så får man liksom svettas och man kommer igång och man blir 

varm och så. Sen, sen är det bra. Sedan är det borta.”  (Sjuksköterska B) 

 

6.3.5 Älta (1/9) 

En informant beskriver att denne efter stressiga arbetsdagar, som inte förlöpt optimalt, 

dömer sig själv. En inre rannsakan:  

 

”Eh, och vissa saker har någonting gått fel, då kan jag vara en sådan att jag grämer mig 

själv. Eh, jag blir förbannad på mig själv, helt enkelt. Jag tror att jag stoppar mycket 

inom mig. Jag tror att det är det som gör att jag tillslut bara brister. Eh, och det är inte så 

bra heller.”  (Sjuksköterska J) 

 

6.4 Relationer mellan beskrivningskategorier  

6.4.1 Huvudkategori; stessorer på akutmottagning 

 Beskrivningskategorier: Bristande teamarbete, organisatoriskt stress, ständiga avbrott, 

otillräcklighet och låg stimulans. 

Mellan beskrivningskategorierna organisatorisk stress, bristande teamarbete och 

ständiga avbrott, störd arbetsro är den utlösande stressorn distinkt åtskilda men det ses 

en likhet i att de tre stressorerna leder till att sjuksköterskan upplever en rädsla att 

förlora kontrollen över sitt arbete, att patienterna ska orsakas lidande eller vårdskador.  
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I beskrivningskategorierna organisatorisk orsakad stress och ständiga avbrott, störd 

arbetsro påvisas dock denna rädsla tydligare och mer detaljerat. 

 

Beskrivningskategorierna organisatorisk stress, bristande teamarbete, ständiga avbrott, 

störd arbetsro och otillräcklighet har likheter i att stressorerna delvis har sitt ursprung i 

interaktionen med andra människor, kollegor patienter och anhöriga. Organisatorisk 

stress i avseendet AT-läkare är mycket komplext beskrivet av flertalet informanter 

likaså ständiga avbrott, störd arbetsro. 

 

6.4.2 Huvudkategori; stressens påverkan på individnivå  

Beskrivningskategorier: Påverkan på kropp och själ, stress som drivkraft, de egna 

behoven blir sekundära och förmåga att kommunicera. 

De egna behoven blir sekundära och förmågan att kommunicera ses  som olika former 

av påverkan. En gemensam faktor är dock att stressen resulterar i en minskad hänsyn till 

det egna jaget. I beskrivningskategorin de egna behoven blir sekundära leder stressen 

till att inte lyssna till sina egna grundläggande behov. I förmågan att kommunicera 

beskrivs bristen på kommunikation som ett hänsynstagande till det egna jaget för att 

vinna tid. I realiteten slår detta resonemang tillbaka på sjuksköterskan själv, det 

resulterar alltså i en minskad hänsyn till det egna jaget. 

 

Beskrivningskategorierna Påverkan på kropp och själ, de egna behoven blir sekundära 

och förmåga att kommunicera leder till en negativ stresspåverkan för sjuksköterskan i 

kontrast till stress som drivkraft där stressen blir en påverkan som uppfattas positivt. 

 

6.4.3 Huvudkategori; coping 

Beskrivningskategorier: Problemfokuserad, socialt stöd, varva ned, gå igenom dagen, 

fysisk aktivitet och älta. 

Problemfokuserad, socialt stöd, varva ned, gå igenom dagen och fysisk aktivitet har 

gemensamt att de alla är fungerande copingstrategier som minskar stressens påverkan, i 

kontrast till beskrivningskategorin älta som kan ses som en negativ copingmetod. 

Varva ned, gå igenom dagen och fysisk aktivitet och älta har likheterna att de utförs 

oberoende av andra individer. 

   

7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 

Urvalet (bilaga B) fick en god spridning gällande yrkeserfarenhet, specialistutbildade 

sjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, civiltillstånd och kön. En spridning i ålder var 

svårare att uppnå och det hade varit önskvärt med fler informanter i åldern 20-40 år. 

Forskningen om stress berikas av denna studie då många av de tidigare studierna i 

ämnet främst använder olika validerade enkäter och ofta har inriktning på PTSD. Den 

fenomenografiska ansatsen i denna studie ger en ny och variationsrik infallsvinkel på 

ämnet. 

Författaren anser att denne genom studien har erhållit en ökad förståelse av den 

kvalitativa metoden, i synnerhet den fenomenografiska. 
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7.1.2 Studiens trovärdighet 

 Tillförlitlighet; Författaren har under studiens gång haft sin förförståelsen om 

fenomenet stress i åtanke för att minska dess inverkan på studien (SBU, 2014) Som 

tidigare diskuterats så är det dock orealistiskt att tro att förförståelsen inte påverkar i 

någon grad (Priebe & Landström, 2012). I intervjusituationen använde författaren sin 

förförståelse för att bekräfta informanten och på så sätt nå ett ökat förtroende i intervjun. 

Informanten blir på detta vis mer avslappnad och ett innehållsrikare berättande kan 

framträda (Elvy et al., 1993). Författaren har haft ett reflexivt tankesätt genom 

analysprocessen för att i minsta möjliga mån påverka det resultat som framkommit 

(Priebe & Landström, 2012). Genom ”member check” fick informanterna tillfälle att ge 

åsikter om huruvida deras utsagor blev korrekt uppfattade (SBU, 2014). Informanterna 

återkopplade inte med några åsikter. 

Triangulering användes för att öka studiens tillförlitlighet av analysprocessen (SBU, 

2014). Studiens handledare läste igenom ”råmaterialet” av alla de citat som placerats in 

i respektive beskrivningskategori. Vidare ombads två personer att matcha citat med 

rubrikerna för beskrivningskategorierna. Trianguleringen resulterade i att två 

beskrivningskategorier kunde sammanföras.  

Intervjuerna gav svar på studiens syfte och frågeställningar vilket borgar för 

trovärdighet i studien. 

Giltighet och verifierbarhet: Tolkningen av analysen har som tidigare nämnts verifierats 

genom  triangulering samt member check. Trovärdigheten i datainsamlingen är god då 

processen är utförligt beskriven och demografiska data tydligt redovisade. Analysen 

finns beskriven i metoden samt att det finns ett exempel på analysprocessen i bilaga D. 

Datainsamling och dataanalys torde därför äga giltighet (SBU, 2014).  

 Överförbarhet; Överförbarhet i fenomenografiska studier är omdiskuterad, resultatet 

ses istället som ett verktyg för att nå en djupare förståelse (Chekol, 2012). Författarens 

åsikt är dock att eftersom urvalet fick en god spridning torde resultatet vara överförbart 

till den aktuella akutmottagning som merparten av informanterna arbetar på. I ett vidare 

perspektiv kan resultatet i studien ses som en väg att nå en djupare förståelse om ämnet 

stress inom akutvårdskontextet. Något som talar emot Chekol (2012) är en åsikt som 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) framför nämligen 

att överförbarheten av en studie ökar om en variationsrik beskrivning av ett fenomen 

kan uppnås. Denna studie har ett varierat urval med en variationsrik beskrivning av 

fenomenet stress men författaren anser att för få informanter deltagit för att uppnå 

överförbarhet i en akutvårdskontext.   

   

7.1.3 Studiens begränsningar 

Ambitionen i urvalsprocessen var att få tillgång till listor med anställda sjuksköterskor 

på akutmottagningen. Enhetschefen visade en viss osäkerhet i att lämna ut namnlistor. 

Efter flertalet påtryckningar om listorna beslutade författaren att gå vidare utan dessa, 

på grund av begränsad tid för studien. Enhetschefen för akutmottagningen informerade 

sjuksköterskorna om studien och dess syfte. Detta var inte en optimal lösning då det 

vore mer neutralt om författaren själv gjort detta.  
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Studiens datainsamling och analys har utförts efter författarens bästa förmåga. Nämnas 

ska dock att denna har begränsad erfarenhet av att utföra studier, detta kan påverka 

studien kvalité.  

Den fenomenografiska analysen är en process som kräver tid och eftertanke, det går ej 

att forcera arbetet. Även när analysarbetet ej utfördes aktivt processades arbetet i 

tanken. Med tanke på den begränsade tiden för studien, den tidskrävande 

analysmodellen och att författaren utförde arbetet på egen hand så var den 

fenomenografiska forskningsansatsen inte ett optimalt val. Analysprocessen var 

omständlig och bitvis svår att förstå. Relationerna mellan huvudkategorierna har inte 

analyserats i studien. 

En av frågeställningarna för studien fick strykas på grund av tidsbrist i analysarbetet, 

därav överensstämmer ej intervjuguiden till fullo med vad som framkommit i studiens 

resultat. 

Datamättnad upplevdes vid 8–9 intervjuer men trots detta skulle det varit önskvärt att 

genomföra fler intervjuer för att säkerställa att datamättnad erhållits ytterligare. Som 

tidigare diskuterats är en av svagheterna i fenomenografisk ansats just att påvisa 

datamättnad (Priebe och Landström, 2012).  

En begränsning i det strategiska urvalet är bristen av en varierad spridning i landet, 

majoriteten av informanter var från Hälsingland. Två av informanterna var visserligen 

från södra delen av Sverige men en mer jämn spridning över landet hade varit önskvärd 

för att berika variationen i urvalet.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

 Studien har frambringat en djupare förståelse för stressens variationer i ett 

akutvårdskontext. Vidare har studien bidragit med en ökad förståelse för vad som 

behöver förbättras för att minska stressorer i sjuksköterskans arbetsmiljö i en 

akutvårdskontext. Det framgår tydligt att informanter på olika sätt påverkas av 

arbetsrelaterad stress på arbete och fritid, dock i varierande grad. Förvånande många 

uppgav att de helt kunde lämna den arbetsrelaterade stressen när de lämnade arbetet, 

flera av dessa var däremot påverkade i form av trötthet. En informant upplevde ingen 

påverkan av arbetsrelaterad stress på fritiden.  

Stressorer visade sig bestå i en mängd olika orsaker och beskrevs på ett mångfacetterat 

sätt av informanterna i studien. Ett fynd är att sjuksköterskorna främst är stressade av 

omgivningsfaktorer och organisatoriska skäl, inte själva patientarbetet. När stress 

uppstår i arbetet med kritiska patienter beskrivs den återkommande som positiv. Det ger 

goda förutsättningar för förbättringsarbetet på akutmottagningar, att fundamentet i 

yrket, patientarbetet, inte är den främsta stressorn. Förbättringsarbetet kan istället inrikta 

sig på omgivningsfaktorer och organisatoriska orsaker som genererar stress. Härvidlag 

behövs mer studier i ämnet för en ökad överförbarhet av detta fynd. Många av 

stressorerna i sjuksköterskans arbetsmiljö kan minskas eller elimineras om 

arbetsgivaren visar en ökad lyhördhet och skapar förutsättningar för ett ökat inflytande i 

arbetsmiljön.  

Studien har påvisat att stressen påverkar sjuksköterskornas upplevelse av hälsa i olika 

grad samt att stressen påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö nästan uteslutande negativt. 
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Detta ska sättas i relation till patientens omvårdnadmiljö. Upplevelsen av hälsa och den 

miljö en person befinner sig i har ett samband (Dahlberg & Segesten, 2010; Ylikangas, 

2012). När sjuksköterskan upplever en ogynnsam arbetsmiljö påverkar detta hens hälsa 

och den miljö som patienten vårdas i. Alla i ett kontext är med och skapar den miljö 

som omger dem. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS) 2017:30 kapitel 5, 1§ står att läsa 

att verksamheten är skyldig att bedriva sjukvård som tillgodoser kraven för god vård. 

Vidare beskrivs att patienten i vårdsituationen ska känna trygghet, säkerhet och att 

verksamheten är skyldig att skapa förutsättningar för god kontakt mellan patienter och 

sjukvårdspersonal. Verksamheten torde då också vara skyldiga att tillgodose en 

arbetsmiljö som inte skadar sjuksköterskornas hälsa då allt i en människas omvärld, i 

akutvårdkontextet, påverkar hur miljön formas. En ogynnsam arbetsmiljö för de 

anställda förutsätts på detta sätt påverka patientens känsla av trygghet och säkerhet. 

Detta kan ge konsekvenser för de grundläggande rättigheter som en patient kan kräva att 

hälso-och sjukvårdens verksamhet ska uppfylla. 

Flera informanter identifierar att stressen i många fall är av positiv karaktär och en 

nödvändighet för att fokusera. I likhet med Alzghoul (2014) beskriver informanterna att 

de i vårdsituationer kan uppleva en ökad självkänsla när de reder ut besvärliga 

situationer, när arbetet leder fram till ett bra resultat.  

En del av de stressorer som kategoriserats visar, inom beskrivningskategorin, stor vidd 

av orsaker. Särskilt kategorierna bristande teamarbete och organisatorisk stress. I 

kategorin bristande teamarbete ses allt från dåligt samarbete, dålig följsamhet till 

rutiner, attityder om akutvårdskontextets arbetsuppgifter, otrevligt bemötande och dålig 

arbetsmoral som stressorer. I beskrivningskategorin organisatorisk stress ses orutinerade 

AT-läkare som en stressor vidare är övrig personal med bristande kompetens, ej 

ändamålsenliga lokaler, patienter på fel vårdnivå och brist på vårdplatser stressorer 

inom kategorin. Variationerna av stressorer är stor både inom kategorierna men också 

mellan kategorierna. Variationerna inom beskrivningskategorierna kan ses som vida, 

men i analysarbetet utrönades en underliggande gemensam faktor. Trots de vida 

variationerna mellan beskrivningskategorierna kan vissa gemensamma faktorer för hur 

stress erfars av sjuksköterskor kartläggas. Som exempel kan ges; bristande teamarbete, 

ständiga avbrott, störd arbetsro och, organisatorisk stress. Dessa beskrivningskategorier 

har gemensamt att stressorerna till viss del erfars genom interaktionen med andra 

människor (allt från kollegor till patienter och anhöriga) men i grundorsakern till 

upplevd stress utrönas andra underliggande faktorer. 

Den största kategorin i resultatet visar liktydighet med delar av Healy och Tyrells 

(2011) studie, att bristande teamarbete är en stor stressor. Denna stressor är av mycket 

komplex karaktär då det finns många skäl till bristande teamarbete. I denna studie 

beskrivs bland annat olika oenigheter inom teamet. Detta är ett observandum då Laposa, 

Alden och Fullerton (2003) har identifierat ett signifikant samband mellan kollegiala 

konflikter och en ökning av PTSD symtom hos personal. Vidare har Adrianessens, de 

Gucht och Maes (2015) påvisat samband mellan sjuksköterskors välbefinnande och 

graden av socialt stöd, teamkänsla och kommunikation på arbetsplatsen. 

Att förbättra teamarbetets kommunikation skulle lösa många av de problem som 

omnämns inom kategorin bristande teamarbete. Att visa respekt för varandra, samtala 
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om grundläggande värderingar och om vikten av att följa rutiner identifieras som 

väsentligt.  

 Om frekventa övningssituationer implementerades skulle dessa bidra till positiva 

effekter både inom teamet och för den enskildes personen. Detta genom att bli mer 

samspelta och uppnå en ökad självkänsla inför ovana situationer. Även tid för reflektion 

är av vikt för att öka förståelsen mellan kollegor och på så sätt förbättra teamkänslan, 

leda till bättre sammanhållning, ökad förståelse för kollegor och därmed en minskad 

irritation. 

Svårigheter i att delegera uppgifter verkar ha sin grund i en nedsatt kommunikations-

förmågan hos informanterna, som en effekt av stress. En självinsikt i hur den egna 

individen påverkas av stress kan leda fram till att minska de negativa effekterna. 

Vad gäller den näst största stressorn, organisatorisk orsakad stress, ger sjuksköterskorna 

en bild av tydliga brister i arbetsmiljön. De nämnda faktorerna, såsom att majoriteten av 

läkare på akutmottagningen är AT-läkare, är ett stort arbetsmiljöproblem. Denna 

stressor är av sådan karaktär att sjuksköterskorna känner hopplöshet när det gäller att 

komma till stånd med en förändring. Detta kan leda till ytterligare stress. Det har 

påvisats att inflytande över arbetssituationen är en viktig faktor för sjuksköterskors 

känsla av jobbtillfredsställelse (Gelsema, van der Doef, Maes, Janssen, Akerboom & 

Verhoeven., 2006; Adriaenssens, de Gucht, van der Doef & Maes., 2011). I och med att 

AT-läkare hela tiden byts ut så förblir arbetssituationen densamma för sjuksköterskorna. 

När AT-läkaren börjar få kunskap om rutiner och känner sig mer bekväm i yrkesrollen 

byts denna ut mot en ny. Med tanke på besparingar och effektivitet borde det också vara 

en ekonomisk åtgärd att inte använda sig av de minst erfarna läkarna. En förändring i 

denna grundläggande organisatoriska fråga skulle kunna bidra till en bättre arbetsmiljö 

för sjuksköterskorna, en mer kostnadseffektiv vård, kortare väntetider för patienterna 

och en förbättrad patientsäkerhet.  

Lim, Hepworth och Bogossian (2011) har i likhet med denna studie identifierat 

stressorer såsom kollegor som avbryter arbetet, krävande patienter och anhöriga, 

konflikter i teamet och hög arbetsbelastning som stressorer. Den sistnämnda stressorn 

har även identifierats av Adeb-Saedi (2002).  

Till skillnad från Healy och Tyrell (2011), Laposa och Alden (2003) och Adriaenssens 

et al. (2012) beskriver endast en sjuksköterska i denna studie vård av sjuka och skadade 

barn som en stressor. En orsak till detta kan vara att tidigare nämnda studier baseras på 

enkäter, där svarsalternativen kan vara förbestämda, och denna studie består av 

intervjuer med öppna frågor.  

I denna studie framkommer med tydlighet att en majoritet av sjuksköterskor använder 

sig av en problemlösande copingstrategi. Möjligen kan detta orsakas av att 

sjuksköterskor som har en inneffektiv copingstrategi inte orkar arbeta kvar eller väljer 

att avstå dessa miljöer, akutvårdskontextet,  överhuvudtaget. Adriaenssens et al. (2012) 

menar att problemlösande copingstrategi borgar för mindre förekomst av psykisk 

påfrestning och utmattning. Flertalet informanter nämner irritation som en följd av 

stress. Detta kan enligt en studie av Lavoine et al. (2016) leder till en ökad risk att 

drabbas av PTSD.  
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Den problemfokuserade copingstrategin är den vanligaste i studien men denna strategi 

blandas, av en del informanter, med någon av de känslomässiga strategierna som 

identifierats (socialt stöd, varva ned- gå igenom dagen, fysisk aktivitet och älta) 

I likhet med Alzghoul (2014) så nämner flertalet av informanterna att de har nytta av 

sina tidigare erfarenheter när det gäller svårt sjuka eller skadade patienter då de redan 

innan de träffat patienten kan måla upp en bild av vad denne kan ha för vårdbehov. Det 

ska även nämnas att de rutiner och koncept som används i arbetet uppfattas som en 

trygghet i kritiska situationer då detta ger informanterna en tydlig struktur i arbetet. 

Stressorn otillräcklighet grundar sig till viss del i att sjuksköterskorna ställs inför ovana 

situationer. De upplever att deras ”bibliotek av erfarenheter” inte är tillräckliga och 

känner en känsla av otillräcklighet.  

Rädslan för att glömma är en stresspåverkan som är återkommande bland 

informanterna. Det är helt förståeligt att sjuksköterskan glömmer saker i den arbetsmiljö 

som beskrivs av informanterna. Särskilt med tanke på de ständiga avbrotten i arbetet. En 

åtgärd för att komma till rätta med en av de nämnda faktorerna för avbrott, telefonen, är 

att i varje team ha en receptionist som ansvarar för inkommande samtal och på så sätt ge 

sjuksköterskan mer tid till det patientnära arbetet. Denna förbättringsåtgärd skulle 

sannolikt även ge en positiv effekt på stressorn otillräcklighet.  

Otillräcklighet kan ses som en slags samvetsstress som upplevs när patientarbetet ej 

håller den kvalitet eller säkerhet som sjuksköterskorna har i ambition att uppnå. Känslan 

av otillräcklighet ger en minskad yrkesstolthet. Detta har även beskrivits av Walsh och 

Buchanan (2011). 

Adriaenssens et al. (2012), Alzghoul (2014) och Lavoine et al (2011) har alla 

identifierat vikten av socialt stöd, att prata med kollegor och anhöriga som en positiv 

faktor när det gäller stresshantering. Tre informanter i denna studie tillskriver socialt 

stöd som ett verktyg för stresshantering. En av informanterna påvisar även vikten av att 

tala med kollegor som till fullo kan sätta sig in i situationer, till skillnad från anhöriga. 

En fjärde informant ser behovet av reflektion på arbetstid, men tiden inte räcker till. Tid 

för reflektion är tyvärr något som inte finns avsatt på arbetsplatsen där större delen av 

informanter är anställda. Konsekvensen av bristen på tid för reflektion kan generera i att 

de anställda grubblar själva över situationer som uppstår i arbetet, att de låser sig fast i 

negativa tankemönster. Sådana kontraproduktiva tankar beskrivs av en informant.  

Denna studie är av mycket aktuell karaktär med tanke på den pågående situationen i 

Sveriges sjukvård. Studiens bidrag till kunskapsmassan består i en djupare kunskap om  

variationen av hur stress erfars i en akutvårdskontext. Den fenomenografiska metoden 

har ej påträffats i befintliga studier om stress. 

Studien visar att det finns en hel del förbättringsarbete att utföra för att optimera 

sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningar. Det är hög tid att lyssna till 

sjuksköterskornas vilja att förbättra villkor och arbetsmiljö. Drivkraften och idéerna 

finns, arbetsgivarens uppgift är att ta tillvara på personalens vilja och idéer. Yrket måste 

bli attraktivare för att säkerställa personalkapitalet framåt samt för att ge patienterna en 

fullgod vård! 
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7.3 Slutsats 

Själva patientarbetet upplevs oftast inte som en stressor i sig, det är främst brister i 

teamarbetet och organisatoriska orsaker som utlöser stress. 

Resultatet i studien kan ses som ett instrument för att nå en fördjupad förståelse för 

sjuksköterskans arbetsmiljö relaterat till stressorer, påverkan och hantering/coping. 

Denna studie har en geografisk begränsning. Studier med ett större urval och mer 

spridning av informanternas geografiska läge är nödvändiga för att nå en djupare och 

mer överförbar kunskap inom området. Den kvalitativa forskningen är viktig för att 

samla in en mångfacetterad bild av problemets alla tänkbara aspekter. Ett förslag på 

vidare forskning är att genomföra en komparativ studie där akutmottagningar med 

anställda akutläkare och akutmottagningar som bemannas av AT-läkare jämförs 

avseende sjuksköterskors upplevelse av stress. En annan idé till fortsatt forskning är om 

patienter upplever att sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar känslan av trygghet och 

säkerhet i omvårdnaden. 

Stressorer i arbetsmiljön måste sänkas till ett minimum för att sjuksköterskor ska uppnå 

ett hållbart yrkesliv. När välbefinnandet hos landets sjuksköterskor, som arbetar på 

akutmottagning, optimeras kommer denna yrkesgrupp att ha energi över till att vara 

med och aktivt utveckla den svenska akutsjukvården framåt. Ambitionen ska inte vara 

annan än att bli världsledande!  
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Bilaga A Intervjuguide 

 

Berätta om situationer/faktorer i ditt arbete som gör dig stressad? 

 

Vad i denna situation är det som gör dig stressad tror du? 

 

Hur skulle dessa stressade situationer kunna förbättras? 

 

Hur påverkar stress dig på arbetet? Fritiden? 

 

Hur hanterar du stressiga situationer när du befinner dig i dem? 

 

Hur hanterar du situationer av stress i efterhand? 

 

Kan du rangordna tre olika situationer där du upplever mest stress? 

 

Tillägsfrågor som använts för att utveckla svaren: 

 

”Vad menar du med?”. ” Kan du berätta lite mer om...?”. ” Hur kommer det sig?”. 

 

Intervjuerna avslutas med en fråga om det finns något mer som informanten vill berätta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Tabeller demografi 

 
Kön 

 Man Kvinna Summa 

Antal (st) 3 6 9 

Andel (%) 33% 67% 100% 

 
 
Ålder  

 20-30 31-40 41-50 51-60 61+ 

Antal (st) 1 1 2 2 3 

Andel (%) 11% 11% 22% 22% 33% 

 
 
Civiltillstånd 

 Singel Sammanboende Barn 
hemma 

Antal (st) 4 5 3 

Andel (%) 44% 56% 33% 

 
 
Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska 

 
 

 
 
Antal yrkesverksamma år på akutmottagningen  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indelning (år) Antal (st) Andel (%) 

1-5 2 22% 

6-10 1 11% 

11-15 2 22% 

16-20 1 11% 

21-25 1 11% 

26-30 0 0% 

31-35 0 0% 

36-40 1 11% 

41+ 1 11% 

Indelning (år) Antal (st) Andel (%) 

1-5 3 33% 

6-10 2 22% 

11-15 1 11% 

16-20 2 22% 

21-25 1 11% 



  
 

III 

Specialistutbildning 

 
 

Sjuksköterska 
specialistutbildning 

Allmänsjuksköterska 

Antal (st) 5 4 

Andel (%) 56% 44% 
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Bilaga C Etisk egengranskning 
 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter 
som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart 
framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet X   



  
 

V 

och ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

Bilaga D Analys 

 

Allt transkriberat material lästes igenom av författaren många gånger för att lära känna 

materialet. Citat som besvarade studiens syfte och frågeställningar markerades.  

De citat som valts ut klipptes ut och sorterades sedan i högar utifrån likheter och 

olikheter. Samband och skillnader i sorteringen eftersöktes. Citaten sorterades mot 

studiens frågeställningar. Frågeställningarna utgör rubriker för studiens 

huvudkategorier. Författaren försökte se bakom vad som sades direkt i citaten, den 

underliggande innebörden för vad som var stressorer, påverkan och hantering/coping i 

citaten. Citaten lästes nu igen upprepade gånger med avsikt att finna likheter för att 

minska ner antalet kategorier. Syftet med detta är att varje kategori ska vara uteslutande, 

de får ej överlappa varandra. När författarens analys var klar skickades materialet till 

studiens handledare samt informanterna för åsikter. Två personer (en kurskamrat på 

akutsjuksköterskeutbildningen samt en före detta kollega i akutvårdskontextet) ombads 

även att sortera citat mot beskrivningskategorier, detta resulterade i att två olika 

kategorier kunde sammanföras.  

 Citaten ligger till grund för beskrivningen av kategorin. De citat som finns med i 

studiens resultat finns där för att stärka kategorins trovärdighet.  

I resultatet består presentationen av huvudkategorier som delats in i frågeställningarna 

(till exempel stressorer på akutmottagning) med underkategorier som är av beskrivande 

karaktär, beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna jämförs sedan avseende om 

det finns några likheter mellan dem. 

 

Exempel på de citat som genererat i en beskrivningskategorin ”ständiga avbrott, störd 

arbetsro” gällande stressorer: 

 

Ja, precis det är väl framförallt tycker jag då när det dyker upp många patienter 

samtidigt, på akutmottagningen då. Att det finns många som man måste ta hand om, eh 

det behöver inte alltid vara att alla är jättesjuka, utan att man har många att bedöma. Ja 

samtidigt som man har andra arbetsuppgifter att utföra. Patienter som redan är inskrivna 

och omhändertagna, tex att man har ordinationer att utföra samtidigt som den här högen 

med nya patienter växer. (Sjuksköterska H) 

 

Jaa, eh, det är ju ja, när man har mycket att göra och eh, man blir avbruten hela tiden. 

Telefonen ringer, patienter eller anhöriga som har mycket frågor som tar tid och sådär. 

Så man stannar, ja, och det blir liksom att det arbete man har liggande blir liksom, att 

det stannar upp litegrand. Ja, att hela tiden få börja om, att man är på väg att utföra 

något som legat och väntat ett tag och så ringer telefonen, och så blir man liksom 

sittandes och inte får så mycket utfört egentligen. (Sjuksköterska H) 

 

När man står och trampar vatten och inte kommer iväg och gör allt som man har 

liggandes som man ska göra. Ta emot patienter, utföra ordinationer och sådär. Man blir 

fast på någonting. Eh, tex telefon, man kanske söker någon ssk på kommunen eller, för 

att kunna få hem någon patient och så blir man kvar i det där. Det kan bli diskussioner 

och man får inte tag på rätt personer och eh, jaa det kan vara lite sådant också. Just när 

man blir fast och står och trampar vatten och inte, inte kommer vidare på något sätt. 

(Sjuksköterska H) 



  
 

VII 

 

Sedan är det inte alltid man, man hinner med och göra allting som man vill göra, så är 

det. Det är ett stressmoment i sig också, det är det ju. Ja, men eh om det kommer 

mycket patienter, kommer många ordinationer, det ringer i telefonen hela tiden. Sedan 

eh, man är allmänt upptagen hela tiden. Då blir det kanske, ehh, ja omvårdnaden av 

patienten som blir lidande. Att man inte hinner med att liksom, eh jaa, gå till alla och 

kolla hur läget är och så där utan mna får hela tiden tugga sig igenom en hög med 

papper som, ja det här har du att göra.. Släcka små eldar, så är det ibland, och (paus) då 

blir det dom här som ligger ute på rummen som blir lidande. (Sjuksköterska H) 

 

…det är ju ofta det är så som idag tex då, då man är på den röda sidan, vi har ju en röd 

och en grön sida. På den röda sidan har vi ju då kirurg, ortoped och kvinnoklinik och 

ögon pat. Då liksom kan det vara mkt att ha både kirurg och ortoped och kvinnokliniken 

tex då kan det vara tre doktorer som ska ha ens service. Oftast helst samtidigt, det kan 

vara lite stressande tycker jag. Att man inte räcker till så, men det är olika från dag till 

dag, ibland räcker man ju till gott och väl. Så är det.(Sjuksköterska C) 

 

Det är kan ske som jag sa det den mesta stressen är när det väller in folk när de  står och 

ropar och skriker att jag måste ta hand om alla som kommer överallt för det liksom det 

mäktar man ju inte med liksom och då är det jättesvårt för det som tar emot pat. Vi 

säger det kan vara ambulansen som vill rapportera över någon som är dålig det kommer 

nån i luckan som är dålig det liksom, det kommer flera va och alla tycker att, att sin 

patient är sämst. Både receptionisten, ambulansen alla tre som kanske kommer 

samtidigt. Det är ju ofta de är dåliga va men jag tycker nog att det är den sämsta 

situationen jag, jag tror jag tycker det. Jaa, på en gång och så ska jag liksom, alla är 

dålig och alla liksom behöver tas om han NU…Och så, ja det finns inte, ja man mäktar 

inte med. Man kan inte lyssna på alla samtidigt.. (Sjuksköterska C) 

 

En del är det ju som liksom har som sport att gå ifrån väntrummet och stå omkring oss 

på expeditionen och fråga; -Hur lång tid är det kvar? Nu har jag väntat länge, nu har jag 

väntat i en halvtimma.. Jag har vänta en halvtimma nu, en halvtimma har jag väntat.. Är 

det inte akuten det här? Ska det vara så här? (Sjuksköterska C) 

 

Och sedan kan det vara det här att man ska vara så tillgänglig, ja det är också med det 

att man för alla doktorerna samtidigt. Jag menar dom kan, jag kan sitta och prata eller 

sitta och dokumentera då kommer dom in bara och så kommer de med sina papper och 

börjar prata med mig och då kan jag hålla på med något helt annat. Det är lite, men jaa, 

det är lite respektlöst det tycker jag, det kan jag bli stressad av. (Sjuksköterska C) 

 

Då blir det liksom att då ska man hålla reda på dels dåliga patienter hur de mår och hur 

deras tillstånd utvecklas och så samtidigt så ska man hålla reda på planen för andra 

patienter så att man ska kunna lämna information, riktig information till anhöriga som 

ringer och sådär. Sedan så kanske det är någon annan medarbetare som kommer och har 

en fråga om vad man ska göra med, med någon annan patient. Det kan ju bli just det här 

om man håller på med, om man har mycket att göra, har flera dåliga patienter samtidigt 

och så kommer det någon och frågar om någonting som liksom.. Då ska man, då måste 

man ju ändå stanna upp och ta ställning och tänka efter hur var det där nu då och vad, 

vad… Det blir ett avbrott och sådana avbrott blir det ganska ofta tycker jag och det är 

sådana grejor som jag kan känna att jag blir stressad över, det kan stressa mig och då 

kan man ju känna att man blir irriterad. Det yttrar sig som att man blir irriterad. 

(Sjuksköterska B) 

 

Och ja, mycket. Det behöver inte vara heller att man sitter, att man sitter och håller på 

med en dålig patient utan det kan vara att man sitter och dokumenterar någonting och 
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eller att man håller på och ska blanda något läkemedel och att det är någon som kommer 

och frågar om något att man hela tiden blir avbruten, ofta det är mycket avbrott. Så man 

liksom måste tänka om och tänka på något annat det är mycket att ha i huvudet 

samtidigt. Det, det är stressande. (Sjuksköterska B) 

 

Det blir ju dels med dom som jag håller på med patienten och anhöriga och dels så blir 

jag stressad därför att jag är rädd att någonting annat, alltså någon annan patient kanske 

kommer att försämras eftersom jag inte hunnit att sätta mig in i den patientens situation. 

Om det då dessutom kommer någon och frågar om någonting helt annat om någon 

annan patient samtidigt då blir det just det här att ehh, man kan ju ha många bollar i 

luften samtidigt när man jobbar på akuten det kan ju vara at om jag sitter och håller på 

med en patient så kan det ju komma någon och säga tex att nu är det anhörig till 

patienten på 125 som ringer och undrar hur långt man har kommit och då kanske jag 

inte ens en gång vet det därför att det var så längesedan som jag fick någon information 

ifrån doktorn eller pratade med patienten och man kanske inte vet ännu heller vad det är 

för plan för patienten. (Sjuksköterska B) 

 

Att jobba på akutmottagning är att ha många bollar i luften. Så jag tror att man är 

ganska stresstålig och fråga är vad är stress? Men min egen upplevelse det är ju 

att….när ambulansen kommer in genom ambulansintaget som de anser att jag ska ta 

hand om nu, samtidigt står jag och håller på med en patient och någon i luckan också 

kommer . Det är ju det som är stressigt på akutmottagningen. När jag måste prioritera. 

(Sjuksköterska G) 

 

Eh, när det är många patienter på akutmottagningen och de behöver min hjälp, när jag 

känner att jag inte räcker till. När jag måste prioritera patienterna eh, och samtidigt, det 

är mycket folk som skriker på en. Men ska göra det och man ska göra det och man ska 

göra det. Så när jag anser att inte jag räcker till, då kan jag bli jättestressad. Jag kan bli 

jättestressad om jag har ganska mycket att göra men jag tycker att jag har det under 

kontroll men det plingar i eh, apparater, det är någon som går med träskor, telefonen 

ringer, en står och pratar med mig samtidigt står andra och skriker över axeln som också 

vill prata med dig och sedan är det den tredje som säger någonting i förbifarten. Då blir 

jag också stressad. (Sjuksköterska G) 

 

Det värsta stressiga… Jag tror att det värsta stressiga är när man inte får göra klart det 

man ska egentligen. För blir du störd hela tiden, det är jätteirriterande.  Det är nog det 

värsta det, att man hela tiden bara (Säger sitt namn upprepade ggr) när man håller på 

med saker hela tiden. Låt mig göra klart ställ dig på din tur och vänta. (Sjuksköterska G) 

 

Ja, eh, något som gör mig otroligt stressad det är eh, när jag exempelvis sitter i 

receptionsluckan. Eh, när jag har otroligt mycket patienter som sitter kvar ute i 

väntrummet och de kommer fram hela tiden och frågar; -När är det min tur? När är det 

min tur att träffa doktorn? (Sjuksköterska J) 

 

Förkortade citat som använts för att styrka beskrivningskategorin: 

 

…det plingar i eh, apparater, det är någon som går med träskor, telefonen ringer, en står 

och pratar med mig samtidigt står andra och skriker över axeln som också vill prata med 

dig och sedan är det den tredje som säger någonting i förbifarten. Då blir jag också 

stressad. (Sjuksköterska G) 

 

…det kan vara att man sitter och dokumenterar någonting och eller att man håller på 

och ska blanda något läkemedel och att det är någon som kommer och frågar om något 
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att man hela tiden blir avbruten, ofta det är mycket avbrott. Så man liksom måste tänka 

om och tänka på något annat det är mycket att ha i huvudet samtidigt. (Sjuksköterska B) 
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