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Abstrakt 
I dag rapporteras det ofta i nyhetsmedierna om överbeläggningar och stress på 
akutmottagningar runt om i landet. Akutmottagningen är en arbetsplats som skiljer sig från 
andra. Sjuksköterskorna där har en särskild press på sig, då det ibland kan handla om liv och 
död i akuta situationer genom olycksfall och akut sjukdom. Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stress på akutmottagning, med hjälp av två 
frågeställningar: vilka faktorer leder till stress och vilka konsekvenser av stress beskrivs? 
Datainsamlingen utfördes genom en systematisk litteratursökning i databaserna Pubmed och 
Cinahl. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med stöd av en granskningsmall och 10 
artiklar togs vidare till analysen. Litteraturstudien utfördes som en manifest kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet visade att faktorer som leder till stress är hög arbetsbelastning och 
dåligt anpassad arbetsmiljö, oförståelse och aggressivitet från vårdsökande samt bristande 
stöd från ledning och organisation. Konsekvenser av stress beskrevs som att känna obalans 
och drabbas av fysiska och psykiska symptom, att privatlivet påverkas och sjuksköterskan 
överväger byta arbete samt att stressen påverkar patientsäkerheten och omvårdnaden. 
Resultatet visade ett behov av stöttande åtgärder. Dessa stödåtgärder bör innefatta 
interventioner för att stärka befintlig personal, skapa en bättre arbetsmiljö, skapa goda grunder 
för en hållbar personalförsörjning och verka för hög patientsäkerhet och en god omvårdnad. 
Vidare behövs en tydligare anknytning mellan beslutsfattare och sjuksköterskorna. Detta för 
att lättare kunna fatta beslut som är anpassade och givande för den kliniska verksamheten. 
 
 
Nyckelord: stress på akutmottagning, sjuksköterskor, erfarenheter, litteraturstudie, kvalitativ 
innehållsanalys.  
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Arbetet vid en akutmottagning för den legitimerade sjuksköterskan skiljer sig från arbetet vid 

till exempel en vårdavdelning (Wikström, 2012, s. 13-19). Enligt Johansen och Cadmus 

(2016) utsätts sjuksköterskan som arbetar på akutmottagning för en typ av stress som inte 

anses vara utmärkande för andra professioner. Helbing, Teems och Moultrie (2017) beskriver 

akutmottagningen som en unik arbetsplats, där sjuksköterskan ofta möter många olika 

patienter under en kort men intensiv period. Enligt Nairn, Whotton, Marshal, Roberts och 

Swann (2004) kan detta medföra att patienterna upplever vården på akutmottagningen som 

forcerad och att de inte erhåller den omvårdnad som de är i behov av. Helbing et al. (2017) 

menar att en akutmottagning ganska ofta är överbelastad och att det många gånger handlar om 

brist på personal i förhållande till det genom åren ökande antalet patienter. De menar att det 

finns en problematik vad gäller bemanning, då denna unika arbetsmiljö faktiskt tär hårt på 

sjuksköterskorna. Nairn et al. (2004) syftar på att detta även orsakar en sänkt patientsäkerhet. 

 

Stress har många och ospecifika definitioner, men när det talas om symptom finns det flera att 

nämna. När stress förekommer som ett hot utifrån nämns ofta flykt- och kampresponsen som 

den prototypiska reaktionen på stress. Det beskrivs som att personen instinktivt gör sig redo 

för att antingen fly från hotet eller bekämpa det. Somatiskt sett aktiveras det sympatiska 

nervsystemet och hormoner som dopamin, noradrenalin och adrenalin utsöndras i blodet. Vid 

flykt- och kampresponsen är stress en reaktion på ett direkt hot eller frustration, snarare än en 

belastning eller överbelastning av stress (Taylor, Cousino Klein, Lewis, Gruenewald, Gurung 

& Updegraff, 2000). Amirkhan, Landa och Huff (2018) beskriver istället en gräns mellan 

stress och överbelastning av stress, där det sistnämnda är vad som kan orsaka sjukdom på sikt 

om personen varit utsatt för det under en längre period. Författarna skriver om symptom på 

detta i form av både somatiska och behavioristiska tecken, såsom humörsvängningar, nervösa 

tics, kognitiva svårigheter, andningspåverkan och gastrointestinala besvär (exempelvis diarré, 

förstoppning, magont). Störst fokus läggs på de kognitiva svårigheterna, där personer som 

varit utsatt för långvarig stress kan ses ha svårigheter i att ta beslut och fortsättningsvis ha 

dessa besvär över lång tid.  

 

Stress på arbetet eller hur en upplever stress på arbetet, även i andra sammanhang än 

akutsjukvården är väl undersökt och många grundar sig på Karaseks (1979) modell om 

arbetskrav och beslutandefrihet (fritt översatt). Författaren menar att de som arbetar på en 

arbetsplats där en har litet eller inget inflytande över sin arbetstid, hur den förläggs, vad den 

innehåller och vad som bör göras när och hur har en ökad arbetsbelastning/stress. Karasek 
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fortsätter med att det måste finnas en balans i förhållandet mellan kraven och friheterna. Om 

individen ges möjlighet att påverka sin arbetstid behöver alltså inte högt ställda krav upplevas 

som påfrestande. Karasek har med sin modell funnit att litet inflytande/medbestämmande och 

höga krav är associerat med stress eller psykisk påfrestning.   

 

Arbetsmiljön beskrivs som en viktig faktor för sjuksköterskors upplevelser av sitt jobb 

(Bergman, Forsberg & Josefsson, 2009). Stressorer som bristande utrustning, långa 

arbetspass, hjälp- och maktlöshet och överbeläggningar påverkar sjuksköterskor negativt. 

Elmqvist, Fridlund och Ekeberg (2012) skriver att i Sverige triageras patienterna vid ankomst 

baserat på prioriteringar av en legitimerad sjuksköterska, för att rätt patient ska få rätt hjälp. 

Målet är alltid att rädda en patients liv, i kombination med att alltid vara förberedd för nästa 

oväntade patient. Författarna syftar på att i arbetet på akutmottagningar sätts det alltså 

särskilda krav på sjuksköterskan, eftersom rätt patient ska ha rätt behandling vid rätt tidpunkt. 

Denna tidspress är också något som kan öka stressen på akutmottagningen, som i sin tur kan 

projiceras på patienterna. Författarna tar upp hur sjuksköterskorna inte har tid att prata med 

sina patienter. I stället för att se hela patienten fokuseras det endast på det medicinska. Bristen 

av tid för kommunikation påverkar också patienten, eftersom sjuksköterskorna väljer att bara 

ge den mest relevanta informationen och vården trots att patienterna inte förstår eller blir hörd 

(Elmqvist et al., 2012).  

 

Legitimerade sjuksköterskor ska utföra personcentrerad vård i partnerskap med patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att detta partnerskap ska fungera menar 

Uhrenfeldt, Sørensen, Bahnsen och Pedersen (2018) att sjuksköterskan måste bygga en 

ömsesidig relation till patienten. McConnell, McCance och Melby (2015) pekar på att 

personcentrerad vård är en omvårdnadsmodell som är relationsfokuserad, holistisk och 

baseras på samarbetet mellan patient och sjuksköterska. Uhrenfeldt et al. (2018) fortsätter sitt 

resonemang med att detta innebär att sjuksköterskan ska se hela personen, i sin kontext som 

en unik person med egna unika behov och känslor. Något som författarna menar inte alltid 

sker idag. Nairn et al. (2004) beskriver att ett holistiskt förhållningssätt är något som 

sjuksköterskorna inte har tid för på akutmottagningen på grund av stressen som bland annat 

arbetsbelastningen ger upphov till. Det innebär att patienter som är i behov av en 

personcentrerad holistisk vård inte alltid får den. 
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Personcentrerad vård bygger på respekt för individen och dennes autonomi samt en ömsesidig 

respekt och förståelse som stärker människan i sin kontext. Uhrenfeldt et al. (2018) beskriver 

dialog som en central del i detta relationsbyggande och lägger stor vikt i att kommunikationen 

måste vara ömsesidig. Detta krävs för att patienten ska kunna vara delaktig och 

medbestämmande i omvårdnadsarbetet. Författarna menar också att genom dialog så 

fastställs, planeras och genomförs anpassade interventioner efter patientens vilja med stöd av 

sjuksköterskan. Fortsatt beskrivs vad som krävs för att en patient ska våga öppna sig och 

faktiskt uttrycka kärnan i sin upplevda ohälsa. Författarna menar att den öppna dialogen och 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten är oerhört viktig för att patienten ska kunna 

känna en trygghet att vara öppen och få en känsla av att bli hjälpt på det sätt som patienten 

vill bli hjälpt.  

 

Johansen och Cadmus (2016) hävdar att arbetsmiljön och förutsättningarna för sjuksköterskor 

på akutmottagningar har förändrats de senaste 20 åren. Nu ställs ännu mer krav på 

professionen. Ett av kraven som nämns är hanteringen av en större patientgrupp, det vill säga 

inte bara de absolut akut sjuka/skadade, utan även patienter inom primärsjukvården som 

kommer till akutmottagning på jourtid. I och med de ökade kraven ökar även risken för stress 

bland vårdpersonalen, där sjuksköterskor identifieras som den yrkeskategorin med störst risk 

att utsättas för stressorer. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stress på 

akutmottagning. Det finns även två specifika frågeställningar som lyder: 

• Vilka faktorer leder till stress? 

• Vilka konsekvenser av stress beskrivs? 

 

Metod 

Litteraturstudien utfördes som en manifest kvalitativ innehållsanalys. Studien hade en 

induktiv ansats, det vill säga att arbetet inte utgick från några särskilda teorier, utan slutsatser 

drogs utifrån vad resultatet visade (Henricson, 2015, s. 64-65). Utifrån det valda syftet låg 

fokus på legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av akutmottagning och deras 

erfarenheter av stress. De inkluderade studierna analyserades i enlighet med den metod som 

beskrivs av Bengtsson (2016). 
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Litteratursökning  

Sökningen av litteratur genomfördes i de bibliografiska databaserna Cinahl och Pubmed. 

Detta för att dessa databaser är inriktade mot medicin och hälsa. Även en pilotsökning i 

PsycINFO gjordes, dock uteblev sökträffar på nya artiklar. Inklusionskriterierna var 

kvalitativa studier som beskrev sjuksköterskor och stress på akutmottagningar. 

Exklusionskriterna var akutmottagningar med specialistinriktning, exempelvis 

barnmottagningar. De valda avgränsningarna var att artiklarna var skrivna på engelska, att de 

var vetenskapligt granskade samt att de var publicerade under de tio senaste åren (2008-

2018). Detta för att få så relevanta artiklar som möjligt.  

 

De termer och sökord som tillämpades var: Nurse, Stress, Occupational stress, Emergency 

department, Emergency unit och Emergency room. För att utvidga sökningen användes de 

Booleska sökmotorerna; det vill säga tilläggen AND och OR. Willman, Bahtsevani, Nilsson 

och Sandström (2016, s. 72-73) beskriver de Booleska sökoperatorerna som något som hjälper 

forskaren att göra sökningen så bred som möjligt samtidigt som ett begränsat område är 

inringat. Termer som användes i pilotsökningen var Registered nurse och Qualitative. Dessa 

uteslöts sedan på grund av att de inte gav ett större resultat. Vid första granskningen av 

abstrakten valdes dock endast artiklar med “registered nurse” att tas vidare till analysen, för 

att inte få med till exempel undersköterskor (som inte var målgruppen). Tack vare ett ganska 

lågt resultat valdes inte några ytterligare avgränsningar. 

 

Litteratursökningarna presenteras i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syftet med sökningen: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress på akutmottagningar. 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar Antal valda till 
kvalitets-
granskning 

Antal valda 
efter 
granskning 

PubMed 2018-09-18 

Begränsningar: Published date 2008-2018, English language, Peer reviewed 

1 FT nurse* 385 313   

2 MH ”stress” 811 625   

3 MH ”occupational stress” 2 293   

4 FT emergency department 76 000   

5 FT emergency unit  1 825   

6 FT emergency room 15 828   

7  S2 OR S3 811 313   

8  S4 OR S5 OR S6 92 555   

9  S7 AND S8 2 106   

10  S9 AND S1 220   

11  S10 + 2008 – 2018, age 
19+ 

 
70 

 
9 

 
8 
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Syftet med sökningen: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress på akutmottagningar. 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar Antal valda till 
kvalitets-
granskning 

Antal valda 
efter 
granskning 

CinAhl 2018-09-18 

Begränsningar: Published date 2008-2018, English language, Peer reviewed 

1 FT nurse* 390 000   

2 CH ”stress” 6 245   

3 CH ”occupational stress” 12 654   

4 FT emergency department 33 620   

5 FT emergency unit  1 689   

6 FT emergency room 3 579   

7  S2 OR S3 18 815   

8  S4 OR S5 OR S6 37 464   

9  S7 AND S8 205   

10  S9 AND S1 140   

11  S10 + Full text, peer 
reviewed, english 
language 

 
63 

 
7 

 
6 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

Initialt bestod arbetet av att läsa igenom titlar och abstrakt på de 133 resultaten. Många kunde 

snabbt exkluderas genom beskrivna kontexter och syften. Slutligen valdes 16 artiklar vidare 

till kvalitetsgranskningen, som skedde med hjälp av “Mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” i SBU:s metodbok (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Eftersom denna studie fokuserar på sjuksköterskans 

upplevelser skedde viss modifikation. Willman et al. (2016, s. 106) menar att 

granskningsmallar och -protokoll måste anpassas och kompletteras från studie till studie 

vilket fanns i åtanke under kvalitetsgranskningen. Artiklarna granskades utifrån mallen och 

fick poäng utifrån svaren från frågeställningar. Granskningsmallen besvarades genom 

svarsalternativen “Ja”, “Nej”, “Oklart” och “Ej tillämplig”. Varje “Ja” gav ett poäng, 

resterande svar 0. Maxpoäng var 20 och för att tas med i studien var artikeln tvungen ha 14 

poäng för att betraktas som mellanhög kvalitet och >17 poäng för att betraktas för hög. 

Artiklar med mindre än 14 poäng exkluderades, då de betraktades som lågkvalitativa. Tio 

artiklar återstod efter att artiklar av låg kvalitet exkluderats, dessa presenteras i tabell 2.  

 
 Tabell 2 Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=10) 
 

Författare/ 
År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod/ 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Alves Roncalli, 
Nogueira de 
Oliveira, Melo, da 
Fonseca Viegas, 
Figueiredo Brito  
(2017) 
Portugal 

Kvalitativ  
studie 

12 akut-
sjuksköterskor 

Fallstudier med 
kvalitativt 
angreppssätt 

Att patienter som inte 
behövde akut sjukvård 
sökte vård på 
akutmottagningar, och 
att dessa patienter ledde 
till överbelastning för 
sjuksköterskorna. 
Missförstånden ledde till 
konflikter mellan 
vårdaren och 
sjuksköterskan.  
 

Medel-
hög 

Barbosa Oliveira, 
Silveira Pinel, 
Botelho de 
Andrade 
Goncalves, 
Barbosa Diniz 
(2013) 
Brasilien 

Kvalitativ 
studie 

12 akut- 
sjuksköterskor 

Intervjuer Överbelastningar och 
resursbrister orsakade 
känslor av 
otillräcklighet och 
nedstämdhet hos 
sjuksköterskorna. 

Medel- 
hög 
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Tabell 2 forts. Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=10) 
 

Författare/ 
År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod/ 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

D’Arc de Souza 
Oliveira, Alchieri,  
Pessoa Júnior, 
Nunes de Miranda 
& das Gracas 
Almeida  
(2013) Brasilien 

Kvalitativ 
studie 

10 akut- 
sjuksköterskor 

Deskriptiv, 
explorativ studie 

Att överbelastning av 
arbete bidrog mest till 
stressen på 
arbetsplatsen, samt 
känslan av maktlöshet 
och maktförordnaden 
leder till ansträngda 
relationer till kollegor. 

Hög 

D’Arc de Souza, 
Pessoa Júnior & 
Nunes de Miranda 
(2017) 
Brasilien/Portugal 
 

Kvalitativ 
studie 

120 
sjuksköterskor 
(60 
portugisiska, 60 
brasilianska) 
med erfarenhet 
från 
akutsjukvården 

Deskriptiv 
semistrukturerad 
intervjustudie 

Att överbelastning av 
arbete bidrog mest till 
stressen på 
arbetsplatsen. Känslan 
av maktlöshet och 
maktförordnaden ledde 
till ansträngda 
relationer till kollegor. 

Medel- 
hög 

Eriksson, 
Gellerstedt, 
Hillerås & 
Craftman  
(2018) 
Sverige 
 

Kvalitativ 
studie 

14 
sjuksköterskor 
med erfarenhet 
av arbete på 
akutmottagning 

Kvalitativ 
induktiv och 
deskriptiv 
semistrukturera 
intervjustudie 

Att akutmottagningen 
inte är rustad för längre 
vårdtider, men trots 
detta vistas många 
patienter länge där och 
detta påverkar 
patientsäkerheten 
negativt. Det ökade 
stressen och 
arbetsbelastningen. 

Hög 

Johansen  
(2014)  
USA 

Kvalitativ  
studie 

9 akut-
sjuksköterskor 

Fokusgrupp-
intervjuer 

Att stressen hos 
personalen ökar i och 
med sjukhusets mål av 
patientnöjdhet, vilket 
sätter press på 
sjuksköterskorna och 
patientsäkerheten sätts 
på spel. Konflikter på 
arbetsplatsen var också 
en stor påverkan på 
stress. 
 

Medel-
hög 
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Forts. tabell 2 Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=10) 
 

Författare/ 
År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod/ 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Lin, Liang, Han, 
Chen & Hsieh 
(2017)  
Taiwan 

Kvalitativ 
studie 

13 akut- 
sjuksköterskor 

Construction-
grounded theory 
(CGT) 

Stressen var mycket på 
grund av de 
överbelastade 
akutmottagningarna. 
Känslan av att 
patientsäkerheten inte 
togs på allvar av 
ledningen ledde till 
oro/ångest hos 
personalen. 
 

Hög 

Parizad, 
Hassankhani, 
Rahmani, 
Mohammadi, 
Lopez & Cleary 
(2017) 
Iran 
 

Kvalitativ 
studie 

15 akut- 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
explorativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer 

Överbelastning och 
bristande stöd från 
ledningen skapade en 
grogrund för konflikter 
och dåliga 
arbetsrelationer. 

Medel-
hög 

Rozo, Olson, Thu  
& Stutzman  
(2017)  
USA 

Kvalitativ 
studie 

5 akut-
sjuksköterskor 

Prospektiv, 
kvalitativ studie 
med 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt  
 

Underbemanning och 
överbelastning 
orsakade stor stress hos 
deltagarna. De 
upplevde sig inte som 
lediga efter 
arbetsdagens slut utan 
befann sig mentalt på 
jobbet fortfarande. 
 

Medel-
hög 

Yuwanich, 
Sandmark & 
Akhavan 
(2015) 
Thailand 

Kvalitativ 
studie 

21 akut-
sjuksköterskor 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Hög arbetsbelastning, 
låga löner, våld och hot 
om våld och 
underbemanning var 
stora stressorer som 
påverkade 
sjuksköterskornas 
fysiska och psykiska 
hälsa. 
 

Hög 
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Analys 
Analysen genomfördes i enlighet med Bengtssons (2016) metodartikel för kvalitativ 

innehållsanalys. Artiklarnas resultatdel lästes noggrant flera gånger, vartefter meningsbärande 

enheter togs ut. Det var viktigt att de meningsbärande enheterna svarade på det formulerade 

syftet och att de plockades ut på ett sätt så att kontexten förstods. Totalt 155 meningsbärande 

textenheter togs ut från de 10 artiklarna. Meningsenheterna markerades med en bokstav och 

en siffra (P1-P5 för Pubmed-artiklarna och C1-C5 för Cinahl-artiklarna). De uttagna 

enheterna sattes in i ett dokument för att få en helhet. Sedan översattes dem innan 

kondenseringen skedde; det vill säga då texten kortades ned men kärnan bibehölls 

(Bengtsson, 2016). Då detta var genomfört skrevs alla meningsenheter ut, klipptes ut och 

placerades på ett bord. Underkategorier/koder med liknande meningsenheter skapades, för att 

sedan slås ihop till kategorier. Kategorierna utgick från de formulerade frågeställningarna 

vilka faktorer leder till stress? och vilka konsekvenser av stress beskrivs? För att stärka 

kvaliteten på analysen presenteras tabell 3. Där visas exempel på analyseringsprocessen, hur  

det kunde se ut när meningsenheter från olika artiklar hamnade i samma kategori.  
 

Tabell 3 Analyseringsexempel av textenheter 

 

Meningsenhet 

 

Översatt 

meningsenehet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Kategori 

 

Frågeställning 

 
The participants 
described the 
circumstances 
that were related 
to stress in the 
ED; these 
included heavy 
workload […] 
(C5:1) 

 
Deltagarna beskrev 
faktorer som var 
relaterade till stress 
på 
akutmottagningen; 
dessa inkluderade 
hög 
arbetsbelastning. 

 
Att hög 
arbetsbelastning 
identifierades som en 
stressor. 

 
Hög 
arbets-
belastning 

 
Hög arbets-
belastning och 
dåligt anpassad 
arbetsmiljö 

 
Faktorer som 
leder till stress 

 
In addition, the 
work overload 
reported by 
informants 
implies stress, in 
a singular 
attention that is 
not considered 
ideal (C1:16) 

 
Därtill rapporterades 
arbetsöverbelastning 
som något som 
innebär stress, på ett 
sätt som inte anses 
vara idealisk. 

 
Att arbets-
överbelastningen 
innebär stress. 

 
Hög 
arbets-
belastning 

 
Hög arbets-
belastning och 
dåligt anpassad 
arbetsmiljö 

 
Faktorer som 
leder till stress 
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Resultat 
De meningsbärande textenheterna delades upp baserat på våra valda frågeställningar. Dessa 

presenteras i tabell 4. 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=6)  

Vilka faktorer leder till stress? 

- Hög arbetsbelastning och dåligt anpassad arbetsmiljö 

- Oförståelse och aggressivitet från vårdsökande 

- Bristande stöd från ledning och organisation 

Vilka konsekvenser av stress beskrivs?  

- Att känna obalans och drabbas av fysiska och psykiska symptom 

- Privatlivet påverkas och sjuksköterskan överväger byta arbete 

- Stressens påverkan på patientsäkerheten och omvårdnaden 

Vilka faktorer leder till stress? 

Faktorerna som påverkade sjuksköterskornas stress identifierades till den höga 

arbetsbelastningen med stort patientflöde och en dåligt anpassad miljö med brist på utrymme, 

utrustning och personal. Även patienterna hade stor inverkan på den upplevda stressen; då 

patienter och anhöriga inte förstod triageringsprocessen och inte ville vänta på sin tur uppstod 

ibland hot och våld mot sjuksköterskorna. Detta ledde till spända relationer och negativa 

konsekvenser för alla inblandade parter. Stressen utgjordes också av det bristande stödet från 

ledning och organisation. Att inte kunna kontrollera situationen på akutmottagningen och att 

inte känna sig uppskattad av ledningen gjorde att sjuksköterskorna kände sig avhumaniserade. 

Hög arbetsbelastning och dåligt anpassad arbetsmiljö 

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta fick uppleva stress på sin arbetsplats och gemensamt för 

 
The environment 
of the ED is fated 
to be somewhat 
chaotic. Several 
codes in this 
study supported 
that overcrowding 
was the main 
stressor in the 
EDs (P5:1) 

 
Miljön på 
akutmottagningen är 
ödesbestämd att 
vara något kaotisk. 
Flera koder i den här 
studien stöttade att 
överbeläggningar 
var den 
huvudsakliga 
stressoren på 
akutmottagningarna. 

 
Att överbeläggningar 
var den huvudsakliga 
stressoren på 
akutmottagningarna. 

 
Hög 
arbets-
belastning 

 
Hög arbets-
belastning och 
dåligt anpassad 
arbetsmiljö 

 
Faktorer som 
leder till stress 
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flera studier var att arbetsbelastningen sågs som en av största stressorerna (Rozo et al., 2017; 

D’Arc de Souza et al., 2013; Yuwanicha et al., 2016). Deltagare upplevde en rädsla av att 

göra fel vid triageringen till följd av den upplevda stressen, samtidigt som stressen sågs som 

en del av jobbet (Rozo et al., 2017). Deltagarna menade att akutmottagningen ofta var så pass 

överbelastad att arbetsplatsen kändes tumultartad (Alves Roncalli et al., 2017; Parizad et al., 

2017).   

In six hours, which is my shift, ranks at least 150 to 200 patients, sometimes 

even more. It is very tumultuous! We have little time to sort the patient: up to 

three minutes. It’s really stressful! (Parizad et al., 2017) 

Deltagarna upplevde att de alltid hade överbeläggningar och tvingades jobba i ett kaos; en del 

beskrev ökad arbetsbelastning som en följd av det ständiga flödet av nya patienter, något som 

orsakade stress (Lin et al., 2017; Johansen, 2014; Barbosa Oliveira et al., 2017). Andra valde 

att även lyfta en annan stressor: de patienter som blev kvar på akuten längre än planerat (Lin 

et al., 2017; Eriksson et al., 2017; D’Arc de Souza et al., 2013).  

When people remain [in the ED] and we have to do even more, turning and 

feeding, and brushing teeth and washing and even more, it becomes... we have 

enough to do as it is, so to speak (Eriksson et al., 2017). 

Sjuksköterskorna fann att miljön inte var anpassad för patienter som krävde längre vårdtid 

vare sig det gällde design, struktur eller tillgång på material och utrustning (Eriksson et al., 

2017) vilket försvårade vården av vissa patienter och bidrog till en ökning av den upplevda 

stressen hos deltagarna (Lin et al., 2017; Rozo et al., 2017; D’Arc de Souza et al., 2017). 

Sjuksköterskorna beskrev en tydlig åtstramning av material och resurser, något som 

sjuksköterskorna upplevde att de föll offer för (D’Arc de Souza et al., 2013). 

Utrustningsbristen i kombination med ett obegränsat antal patienter påverkade 

sjuksköterskorna fysiskt och psykiskt (Lin et al., 2017) och bidrog till att de kände avsaknad 

av motivation (D’Arc de Souza et al., 2013). Dessutom bidrog det stora patientflödet till 

platsbrist, både för personalen och patienten, vilket ledde till att utförandet av arbetssysslor 

inte skedde på ett tillfredsställande sätt (Barbosa Oliveira et al., 2013). Att ha ont om 

arbetsutrymmen och till exempel tvingas lägga patienter i korridoren skapade psykiskt lidande 

och stress både hos personalen och hos patienterna (D’Arc de Souza et al., 2017; Barbosa 

Oliveira et al., 2017). Den fysiska miljön upplevdes alltså vara dålig både för patienter och 

sjuksköterskor, vilket resulterade i upprörda känslor hos båda parter. Bristerna i arbetsmiljön 
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gav upphov till ökad stress bland deltagarna (Barbosa Oliveira et al., 2017; D'Arc de Souza et 

al., 2013). 

It is obvious that stress is inevitable when working in the terrible conditions 

imposed by the hospitals (D’Arc de Souza et al., 2013). 

Även att täcka upp för frånvarande kollegor och inte räcka till skapade fysisk och emotionell 

stress hos sjuksköterskorna (Barbosa Oliveira et al., 2017; Rozo et al., 2017), då 

personalbristen tvingade dem att jobba över och inte få ledigt (Yuwanicha et al., 2016). 

Underbemanningen och personalbristen gjorde att arbetsbelastningen ökade (Yuwanicha et 

al., 2016), eftersom det ledde till extra skift, längre skift och mer ansvar (Rozo et al., 2017; 

Yuwanicha et al., 2016).  De långa skiften och bristen på kollegor samt dåliga möjligheter till 

vila under de långa skiften bidrog till stress hos sjuksköterskorna (Rozo et al., 2017). 

Sjuksköterskorna litade på sina kollegor för stöd och avlastning om det behövdes (Lin et al., 

2017; Parizad et al., 2017), och blev stressade då detta inte kunde tillgodoses (Parizad et al., 

2017; Rozo et al., 2017).  

Konflikter var något som deltagare såg som problematiskt relaterat till arbetsmiljön. De 

vittnade om att konflikter påverkade deras upplevda stress på jobbet och möjlighet att ge god 

vård och omvårdnad (Johansen, 2014). Dessa konflikter bottnade ofta i utmattning och de 

tunga schemana som sjuksköterskorna hade (Parizad et al., 2017). Även konflikter gällande 

bemanning och patientantal ledde till stress hos sjuksköterskorna (Lin et al., 2017; Johansen, 

2014; Barbosa Oliveira et al., 2017), som även skedde då sjuksköterskorna började bete sig 

oprofessionellt mot varandra (Parizad et al., 2017). 

Oförståelse och aggressivitet från vårdsökande 

Även om arbetsbelastningen i sig skapade stress så upplevdes det problematiska vara 

ignoransen från patienternas sida (Alves Roncalli et al., 2017). Deltagarna upplevde att en del 

av överbelastningen uppkom genom att människor sökte sig till akuten i onödan. Det vill säga 

personer som inte var i egentligt behov av akut eller brådskande vård. Detta skapade en 

onödig arbetsbelastning och ökade kötiderna, något som orsakade en ond spiral. Alla ville ha 

vård snabbt men sjuksköterskorna hann inte med alla patienter så snabbt som förväntades, 

vilket orsakade irritation bland patienter, något som gick ut över sjuksköterskorna (Alves 

Roncalli et al., 2017). Då patienterna inte förstod triageringsprocessen eller inte kunde/ville 

vänta på sin tur blev de missnöjda och tog ut detta på sjuksköterskorna, vilket bidrog till den 
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upplevda stressen hos deltagarna (Alves Roncalli et al., 2017; Rozo et al., 2017; Yuwanicha et 

al., 2016).  

Att uppleva krav och förväntningar från patienter och anhöriga ansågs vara ett stressmoment 

för sjuksköterskorna (Yuwanicha et al., 2016). Då situationen på akutmottagningen såg 

annorlunda ut än vad familjerna hade tänkt sig tvingades sjuksköterskorna hantera 

överbelastning på grund av patienternas krav på snabb behandling Barbosa Oliveira et al., 

2017; Lin, Liang, Han, Chen & Hsieh, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att patienter och 

deras anhöriga skapade stress genom sitt beteende på akutmottagningen (Yuwanicha et al., 

2016), exempelvis ville en del patienter ha saker gjorda enligt sitt eget tidschema, vilket inte 

alltid var möjligt för sjuksköterskan att uppnå (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017). 

Eftersom patienterna förväntades bli sedd på en gång och träffa läkaren direkt, ledde det till 

att de blev missnöjda och hade många klagomål som tyngde ner sjuksköterskorna (Johansen, 

2014; Alves Roncalli et al., 2017; Rozo et al., 2017).  

For the most part they [patients] expect to be seen NOW and they expect to be 

seen immediately by the doctor […] I’ve had somebody from this ER call 911 

in 8 minutes because they [the patient] weren’t seen quick enough and wanted 

to be transferred to another hospital (Johansen, 2014).  

Då patienter klagade på de långa väntetiderna och menade att det var personalens fel satte det 

press på sjuksköterskorna som därigenom upplevde frustration (Alves Roncalli et al., 2017). I 

situationer då patienterna inte kände sig nöjda med vården de fick påverkades relationen till 

sjuksköterskorna negativt och stress uppstod (Lin et al., 2017). Den dåliga relationen till 

patienterna bidrog till stress både på grund av att patienterna och deras familjer var stressade, 

men även på grund av att sjuksköterskan inte kände sig respekterad i sitt yrkesutförande när 

de gav vård till patienten (Alves Roncalli et al., 2017; Lin et al., 2017). Den spända relationen 

till patienter och anhöriga bidrog stort till den psykologiska oron och stressen hos 

sjuksköterskorna (Lin et al., 2017; Alves Roncalli et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att 

patienter behövde tydlig information från första början, för att annars skulle de 

fortsättningsvis störa dem under hela arbetspasset (Lin et al., 2017).  

I värsta fall uppstod hot och kränkningar mot sjuksköterskor från patienter som fått vänta 

länge på att få bli triagerade (Alves Roncalli et al., 2017). Deltagare upplevde att många 

patienter inte gillade triageringsprocessen eftersom det var sjuksköterskan som bestämde, 
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vilket ledde till att de ofta fick ta emot hot (Alves Roncalli et al., 2017). Eftersom patienterna 

kunde upplevas som våldsamma, bidrog det mycket till stress hos sjuksköterskorna 

(Yuwanicha et al., 2016), som förväntades vara medlare i dessa konflikter (Barbosa Oliveira 

et al., 2017). Patienternas missnöje och aggressioner påverkade sjuksköterskorna negativt 

(D’Arcde Souza et al., 2013; Alves Roncalli et al., 2017).  Då sjuksköterskan behövde och 

förväntades hantera dessa farliga situationer och samtidigt möta missnöjen patienterna hade, 

skapade detta en osäkerhet som bidrog till känslan av stress (Barbosa Oliveira et al., 2017; 

Yuwanicha et al., 2016). 

Fighting cases that come to the ED make me feel highly stressed… If there is a 

fighting case in the ED, in my true feelings I do not want to address this 

situation because it is a risk to me, and I feel unsafe. If I get hurt, who will take 

the responsibility for this? ... I feel stressed when faced with an aggressive 

patient; I am afraid that he will harm me (Yuwanicha et al., 2016). 

Bristande stöd från ledning och organisation  

Sjuksköterskorna ansåg att de organisatoriska och strukturella problemen med överbelastning, 

arbetsprocesser och bristande arbetsvillkor försämrade vården och hindrade sjuksköterskorna 

att arbeta på ett humant sätt. Konsekvenserna av det var något som sjuksköterskorna var 

tvungna att hantera (Barbosa Oliveira et al., 2017; D’Arc de Souza et al., 2017). Flera 

deltagare beskrev att en av stressorerna inom den organisatoriska sfären låg i att inte kunna 

kontrollera situationen på akutmottagningen (D’Arc de Souza et al., 2013). Deltagarna 

vittnade om att de ofta fick möta orealistiska förväntningar från organisationen (Johansen, 

2014). Arbetsvillkor och avsaknaden av arbetsvillkor var några av orsakerna till en 

avhumanisering av arbetet för sjuksköterskorna, vilket deltagarna uppfattade som en stor källa 

till stress (D’Arc de Souza et al., 2013). Deltagarna upplevde problem med för låg bemanning 

sett mot antal patienter och arbetslastning, vilket inte hörsammades till fullo uppåt i 

organisationen (Johansen, 2014).  

Ledningen var en stor bidragande faktor till stress inom arbetsmiljön enligt deltagarna. 

Sjuksköterskorna uppfattade att cheferna saknade insikt i den verkliga verksamheten 

(Johansen, 2014) och att de inte såg allt som gjordes för patienterna på akuten (Parizad et al., 

2017). Scheman och skiftens längd var två delar som deltagarna såg som problematiska 

(Parizad et al., 2017; Rozo et al., 2017). Tunga scheman fick sjuksköterskorna att känna sig 

utmattade vilket gjorde att konflikter uppstod i högre grad (Parizad et al., 2017). Att 



	 17	

sjuksköterskorna ibland tvingades byta befattning under pågående skift upplevdes som 

stressigt, detta under tung arbetsbelastning och minimalt stöd från ledningen (Lin et al., 2017; 

Rozo et al., 2017). Sjuksköterskor som arbetade där det fanns statliga direktiv om antal 

patienter per sjuksköterska, påpekade också att organisationsledningen inte jobbade för att 

lösa situationen på den överbelastade akutmottagningen (Johansen, 2014; Lin et al., 2017).   

Några vittnesmål om brist på respekt och uppskattning från chefernas håll återfanns också 

bland sjuksköterskorna (Parizad et al., 2017). I en utav studierna talades det om att man som 

sjuksköterska kände sig ouppskattad från ledningen som hela tiden ålade dem nya eller tyngre 

arbetsuppgifter och förväntningar som sjuksköterskorna inte mäktade med, vilket enligt 

deltagarna bidrog till en avhumanisering av patienterna (Rozo et al., 2017). Vissa av 

deltagarna ansåg även att arbetsbelastningen sammantaget med arbetsledningen gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig som maskiner som ska leverera vård och omvårdnad istället för att 

se människan bakom titeln (Lin et al., 2017). 

 

Vilka konsekvenser av stress beskrivs?  

Att som sjuksköterska arbeta under mycket stress vid en akutmottagning visade sig ha sina 

konsekvenser. Sjuksköterskorna talade om fysiska symptom såsom magbesvär och 

huvudvärk, psykiska besvär förekom också såsom sömnproblem och svårigheter att interagera 

med kollegor och familj. Men konsekvenserna stannade inte hos sjuksköterskan; även 

patienter och anhöriga kunde påverkas av stressen som en sjuksköterska upplever. Det 

framkom att sjuksköterskorna ibland inte kände att de hade full kontroll över situationen på 

akutmottagningen och att tidsbrist med mera ökade risken för att viktiga diagnostiska fynd 

missades och att mediciner inte delades ut - med andra ord äventyrades patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna ansåg även att de inte hann med omvårdnadsarbetet fullt ut vilket direkt 

påverkade patienterna. 

Att känna obalans och drabbas av fysiska och psykiska symptom 

Att försöka ge bästa möjliga vård för patienterna men att inte räcka till ledde till att deltagarna 

kunde känna sig omänskliga (Barbosa Oliveira et al., 2017; D’Arc de Souza et al., 2017), 

något som kunde förstärkas ytterligare om de inte fick någon feedback från patienter och 

anhöriga (Lin et al., 2017).  Sjuksköterskorna uttryckte behov att hitta copingstrategier för att 

hantera stressen, exempelvis att behöva prata av sig med en kollega. Att ha många patienter 

men luckor i personalen upplevdes skapa en obalans, och stressorerna upplevdes variera 
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beroende på dagens arbetsuppgifter och ansvarsområden (Yuwanicha et al., 2016). 

Bemanningen påverkade också stressen, eftersom teamwork hade en direkt påverkan på 

relationen till kollegorna (Parizad et al., 2017), och när stödet inte fanns ledde det till 

frustration och utmattning (Rozo et al., 2017; Parizad et al., 2017).  

Arbetsstressorerna ledde också till att sjuksköterskorna mitt i all stress kunde hållas ansvarig 

för saker de inte varit medvetna om i stunden (Johansen, 2014), eftersom sjuksköterskorna på 

akutmottagningar hade mindre kontroll över sin arbetsbelastning än andra arbetsplatser 

(Johansen, 2014; Yuwanicha et al., 2016; Barbosa Oliveira et al., 2017).  

It becomes a very dangerous situation and it’s kinda because the environment is 

so hectic it’s overlooked until it calms down and then you’re asked to answer for 

things that you had no awareness of. That level of stress for anyone who works 

in the ER is a very important dynamic […] (Johansen, 2014). 

Arbetsrelaterad stress bidrog både till fysisk och psykisk ohälsa bland sjuksköterskor på 

akutmottagningen (Yuwanicha et al., 2016). Deltagarna menade att akutmottagningen ofta var 

så pass överbelastad att arbetsplatsen kändes tumultartad, något som orsakade fysisk och 

psykisk utmattning. Vissa upplevde även huvudvärk och att de blev tvära mot kollegorna 

(Alves Roncalli et al., 2017; Parizad et al., 2017). Att dagligen behöva hantera missnöjen och 

begränsningar påverkade sjuksköterskorna negativt (Barbosa Oliveira et al., 2017; D’Arc de 

Souza et al., 2013). Sjuksköterskorna kunde uppleva fysiska symptom till följd av stress, som 

kunde yttra sig i form av gastrointestinala besvär, trötthet och värk i kroppen (Yuwanicha et 

al., 2016). Medicinering beskrevs som en åtgärd för att lindra symptomen av stress, 

exempelvis sömntabletter för att kunna somna (Yuwanicha et al., 2016). Stressen ledde till att 

deltagarna kände att de ständigt behövde vara redo under långa arbetsskift, något som bidrog 

till ohälsa (Barbosa Oliveira et al., 2017; Yuwanicha et al., 2016). De psykiska symptomen 

som kunde uppstå till följd av stress var irritabilitet, ilska, aggression och en oförmåga att 

kontrollera ens känslor (Yuwanicha et al., 2017). 

Stressorerna på arbetsplatsen ledde till att sjuksköterskorna kunde känna utmattning då de inte 

kunde ge sitt bästa till patienten (Alves Roncalli et al., 2017; Barbosa Oliveira et al., 2017), 

till exempel när de inte kunde ge patienterna den uppmärksamhet de behövde (Alves Roncalli 

et al., 2017). Till följd av stressen kunde sjuksköterskor bli ”elaka och bittra” över tiden 

(Rozo et al., 2017) och börja bete sig oprofessionellt (Parizad et al., 2017). Sjuksköterskor 
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kunde uppleva mental trötthet efter en hektisk dag där de fått försvara sig för patienter varför 

de inte hjälpt dem (på grund av överbelastningen på akutmottagningen) (Eriksson et al., 

2017). 

You are mentally very tired when you go home, cause you have mainly been 

occupied sitting and defending why you don’t help them... why they don’t get 

help (Eriksson et al., 2017). 

Sjuksköterskorna kunde också beskriva hur de fortfarande hörde larmen och visslorna i bilen 

på väg hem (Rozo et al., 2017).  

At the end of the day, you are driving home and your mind doesn’t stop. You 

hear the bells, the whistles as you’re driving home (Rozo et al., 2017). 

 

Privatlivet påverkas och sjuksköterskan överväger byta arbete 

Stressen på akutmottagning kunde leda till att sjuksköterskorna ville isolera sig då de kom 

hem (Yuwanicha et al., 2016); de dagliga utmaningarna ledde till fysisk och mental 

utmattning som drev bort sjuksköterskorna från kommunikation med familjen (Yuwanicha et 

al., 2016; D’Arc de Souza et al., 2013). Den arbetsrelaterade stressen påverkade balansen 

mellan arbetet och hemmet (Yuwanicha et al., 2016).  

Deltagare beskrev i vissa fall akutmottagningen som ”ett andra hem” (Parizad et al., 2017) 

och att de kände att de fortfarande var på jobbet då de inte var i tjänst till följd av den 

stressiga arbetsdagen (Lin et al., 2017). En del deltagare kunde försöka erinra sig misstag som 

kan ha begåtts under arbetsskiftet och ha ångest över detta (Eriksson et al., 2017; Lin et al., 

2017). 

I was still feeling like I was at work when I was off duty and tried to recall any 

omission I may have made during my shift. I would regret it if any careless 

action was made. But I did not know how to do it better because there were too 

many patients in the ED … (Lin et al., 2017). 

Deltagare beskrev en känsla av att alltid behöva vara redo under långa arbetsskift (Barbosa 

Oliveira et al., 2017).  Stressen och arbetsbelastningen fick dem att vilja byta arbetsplats 

(Yuwanicha et al., 2016) och ifrågasätta deras värde på arbetsplatsen (Lin et al., 2017).  
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I feel very sad, tired, exhausted working in this unit, because we have to work 

our best for the patient, but we can’t (Barbosa Oliveira et al., 2017). 

Stressens påverkan på patientsäkerheten och omvårdnaden 

Överbelastning på akutmottagningen medförde negativa effekter på patientsäkerheten. Bland 

annat såg sjuksköterskorna en risk i att diagnostiska fynd lätt missades då de inte kunde ta sig 

tid att sitta ned och prata för att ta en djupare anamnes, något som också sänkte kvaliteten på 

vård och omvårdnad (Alves Roncalli et al., 2017; Lin et al., 2017).  En annan vårdkvalitets- 

och patientsäkerhetsfaktor var att medicineringar lätt glömdes vid ett övermäktigt 

patientansvar (Eriksson et al., 2017; Johansen, 2014). Säkerhetsfrågor förbisågs i vissa fall, 

främst efter givna förutsättningar från ledningen vid vinstdrivande sjukhus (Johansen, 2014). 

Exempelvis kunde platsbristen bidra till förhöjda smittorisker (Barbosa Oliveira et al., 2017). 

Åtgärder för att förbättra patientsäkerheten fanns vissa fall men sjuksköterskorna fann ingen 

tid för implementering (Eriksson et al., 2017). Ytterligare följder av överbelastning och oro 

för patientsäkerheten var att oron skapade ytterligare stress för sjuksköterskorna (Lin et al., 

2017). 

Även brister i omvårdnadsarbetet på akutmottagningarna var något som sjuksköterskorna 

ansåg de flesta patienterna blev lidande av. Bland annat överbelastningar som uppkom på 

grund av personalbrist och ett högt patientflöde hade negativ inverkan på omvårdnadsarbetet. 

Då patientantalet ofta var högre än vad personalstyrkan mäktade med ökade stressnivån och 

det berättades om en sjunkande vård- och omvårdnadskvalitet (Yuwanicha et al., 2016; Alves 

Roncalli et al., 2017).  

Stress in the ED led to a decrease in the quality of nursing care, including non-

holistic care, misinformation, malpractice, below-standard care delivery, 

delayed nursing care and a reduction in abilities as a result of decreased 

concentration and focus (Yuwanicha et al., 2016). 

Stressen som många sjuksköterskor upplevde vid akutmottagningen renderade ofta i att det 

påverkade omvårdnadsarbetet på ett eller annat sätt. Det beskrevs att stressen bland annat 

minskade möjligheten eller förmågan att ge varje patient den uppmärksamhet som den 

behövde och därmed ökade enligt sjuksköterskorna risken för vårdskador. De såg ett 

försämrat tillstånd och mående hos den patient som blev liggande under längre tid på 

akutmottagningen då det i vissa fall inte ens gick att tillgodose de basala behoven såsom hjälp 
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till toaletten, detta ledde till ökade vård- och omvårdnadsbehov i slutändan (Yuwanicha et al., 

2016; Eriksson et al., 2017). Detta skedde enligt sjuksköterskorna på grund av att de måste ta 

hand om de kritiska patienterna först (Eriksson et al., 2017). 

För vissa av sjuksköterskorna innebar arbetet på akutmottagningen att inte kunna tillgodose 

patientens eller de anhörigas behov av vård och omvårdnad. Detta ledde till en känsla av 

missnöjdhet och otillräcklighet gentemot patienter och anhöriga bland sjuksköterskorna. 

Medan andra sjuksköterskor valde att se saken i ett annat perspektiv, nämligen att 

kvalitetsvård och patientnöjdhet inte behöver vara samma sak (Eriksson et al., 2017; Lin et 

al., 2017; Johansen, 2014).   

Diskussion 
Syftet med vår studie var att beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av stress på 

akutmottagning. De två frågeställningarna har besvarats genom sju olika kategorier, på ett sätt 

som är förenligt med de vetenskapliga artiklarna som studien bygger på. För att få en djupare 

förståelse för resultatet diskuteras och förklaras det med hjälp av vetenskaplig litteratur och 

forskning.  

 

I vårt resultat framkom det att hög arbetsbelastning och dåligt anpassad arbetsmiljö hade en 

stor påverkan på sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av stress. Liknande resultat 

fann Derlet och Richards (2000), som menar att ”överbeläggning” kan definieras som en 

situation när efterfrågan på vård överstigen förmågan att tillhandahålla vård inom en rimlig 

tid. Detta, skriver författarna, leder till att sjuksköterskorna känner sig för stressade för att 

förse vård av god kvalitet. Flowerdew, Brown, Russ, Vincent och Woloshynowych (2011) 

åsyftar dock att även om stress på arbetsplatsen kan leda till exempelvis mindre 

kommunikation mellan personalen, så leder det samtidigt till mer självständighet och bättre 

egenbeslutstagande. Författarnas studie visar att i sådana situationer uppmanas 

sjuksköterskorna till att använda sin initiativförmåga och kliniska blick, och på så sätt lita mer 

på sin egen kompetens. Något som kanske kan fungera bra fram till dess att stressen blir 

överväldigande. 

 

Oförståelse och aggressivitet från vårdsökande var också något som påverkade 

sjuksköterskornas stress. I värsta fall kunde oförståelsen leda till spända relationer och våld 

från patienter och anhöriga, som påverkade deltagarna negativt psykiskt och ökade känslan av 
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stress. Gates, Gillespie och Succop (2011) skriver i sin studie hur våld och hot från patienter 

kan påverka sjuksköterskorna på akutmottagningar. De menar att sjuksköterskor som upplevt 

en hotfull händelse ofta kan börja tänka på situationer, även om de försöker att inte bli 

påminda om det. Fortsättningsvis framkommer det att till följd av hotfulla situationer minskas 

sjuksköterskornas produktivitet på arbetet. Även Pich, Hazelton, Sundin och Kable (2010) 

beskriver hur hotfulla och våldsamma situationer påverkar sjuksköterskorna psykologiskt på 

lång sikt, även de som inte fått fysiska skador. Hot och våld är obehagligt och stressfullt och 

personen som utsatts påverkas alltså både privat och yrkesmässigt, ofta en längre tid efteråt. 

Pich et al. (2010) redogör för hur utbildning i våld och hotfulla situationer på arbetsplatsen 

minskat förekomsten av eskalerade våldincidenter på akutmottagningen. Gates et al. (2011) 

menar dock att det är effektivare att satsa på personalen i form av debriefing och 

arbetsplatsträffar, där de utsatta får stöd och hjälp med vad de blivit utsatta för, istället för att 

förväntas hantera hotfulla situationer självständigt och fortsätta jobba som tidigare.  

 

I vårt resultat framkom även att bristande stöd från ledning och organisation var en 

bidragande faktor för stressen på akutmottagningen. Caro (2015) visar på liknande resultat, 

där sjuksköterskorna lade tyngd vid vikten av att uppleva empati och etik från 

arbetsledningen, utöver expertis och bra lösningar. Connolly, Jacobs och Scott (2017), å andra 

sidan, har utforskat sjuksköterskans egna kliniska ledarskap. De menar att trots att 

sjuksköterskornas kliniska ledarskap kan brista, känner de ändå att de klarar av att utföra sitt 

arbeta. Arbetsledarskap från chefernas håll är kanske inte något som är direkt nödvändigt för 

patientsäkerheten alla gånger eftersom det i sjuksköterskans roll ingår att vara ledare både för 

arbetsgruppen och för sig själv. Connolly et al. (2017) menar att en miljö med strukturell 

empowerment skulle kunna vara en lösning för att stärka sjuksköterskans ledaregenskaper. På 

så sätt skapas en uppmuntrande miljö och resurser mobiliseras. 

 

Att privatlivet påverkas och sjuksköterskan överväger byta yrke framkom som konsekvenser i 

resultatet. Att känna obalans och drabbas av fysiska och psykiska symptom behandlade också 

konsekvenser för sjuksköterskan till följd av stressen, något som hörde ihop något med 

förstnämnda kategorin. Även McNeely (2005) skriver om hur stressen påverkar 

sjuksköterskan, med liknande konsekvenser som i vårt resultat. Författaren beskriver både 

psykiska och fysiska symptom och risker, men även hur sjuksköterskor upplever en bristande 

arbetstillfredsställelse och överväger att byta yrke och/eller arbetsplats. Vidare menar dock 

författaren att mer forskning behövs för att säkerställa kopplingen mellan sjuksköterskors 
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upplevda stress och deras arbete. Samtidigt syftar Adriaenssens, de Gucht och Maes (2015) på 

att det finns en tydlig korrelation mellan arbetsstressen och sjuksköterskans emotionella 

utmattning. De lägger även vikt på kopplingen mellan arbetsstressen och risken att 

sjuksköterskan i slutändan byter arbete eller yrke på grund av konsekvenserna av detta. 

 

Stressens påverkan på patientsäkerheten och omvårdnaden som ges till patienterna visade sig 

bli en stor kategori i vårt resultat. Både Croskerry et al (2004) och Trzeciak och Rivers (2003) 

skriver om missar i medicinering till följd av den stressiga miljön, något som också tas upp i 

resultatet i den här studien. Även om patientsäkerhetens påverkan av stressen inte är något 

nytt, är det ändå en viktig aspekt att ta med sig då det talas om situationen på 

akutmottagningar, då det berör folkhälsan. Berland, Natvig och Gundersen (2007) menar att 

1,7 fel per patient inträffar på en akutmottagning där tempot är högt och arbetsbelastningen 

hård. Författarna åsyftar att det finns en stark koppling mellan arbetsrelaterad stress och 

patientsäkerhet, det vill säga att stressen ofta får icke önskvärda konsekvenser för patienterna. 

Godhino Rigobello et al. (2017) beskriver att kommunikation och teamwork spelar en viktig 

roll för att patientsäkerheten ska fungerar. De menar att stressorer måste identifieras och göras 

någonting åt för att patientsäkerheten ska kunna förbättras. Författarna lyfter exempelvis 

copingstrategier, lämplig bemanning och investering i hälsoprogram för anställda. Genom att 

satsa på personalen kan alltså patientsäkerheten stärkas som en positiv bieffekt. Även Wolf, 

Perhats, Delao, Clark och Moon (2017) pekar på att även om en lösning kan vara att anställa 

fler sjuksköterskor, så är det viktigt att ta hand om personalen som finns på plats. Detta, 

menar författarna, kan göras genom exempelvis samlingar under arbetsdagen för att debriefa 

och ventilera. 

 

Övergripande förståelse av vårt resultat är att akutmottagningen på ett oundvikligt sätt, 

åtminstone periodvis, är en stressig miljö. Stressen påverkar sjuksköterskor både i arbete och 

privat, med bland annat ökad risk för patienternas säkerhet som följd. Därav ökar vikten av 

förståelse av stress och dess mekanismer, samt hur personal kan försöka hantera den. Lazarus 

och Folkman (1984) beskriver stress och coping som en oundviklig del av livet, men i detta 

fall även en signifikant del i arbetslivet. Skillnaden från människa till människa är bara hur 

stressen hanteras. Författarna menar att definitionen av stress är relationen mellan människan 

och miljön, där det avgörande är hur människan tar till vara på eller överskrider hens resurser 

och på så sätt äventyrar hens välmående. Vidare beskrivs alltså att det inte finns något 

objektivt sätt att förutspå psykologisk stress som en reaktion, utan att det till stor del handlar 
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om egenskaperna hos personen som utsätts för det. Författarna menar alltså att det avgörande 

för hur människan hanterar stressfulla situationer är vilka copingstrategier de har. Karaseks 

(1979) modell om arbetskrav och beslutandefrihet är också något vi har kunnat identifiera i 

resultatet, då vi läst om sjuksköterskors lilla inflytande över exempelvis arbetstid och 

arbetsuppgifter. Kanske hade inte kraven upplevts lika stressande om sjuksköterskan hade 

mer att säga till om. 

 

Sammanfattningsvis verkar det som att olika personer har olika förutsättningar för att hantera 

stress, men på akutmottagningar verkar det förekomma förr eller senare för de allra flesta. 

Vad stressen får för konsekvenser för individen och på hens arbete i fråga beror på hens 

egenskaper och förmåga att hantera stress.  

 

Metoddiskussion 

Kvaliteten på den här litteraturstudien diskuteras utifrån Bengtsson (2016) och Graneheim 

och Lundman (2004), där trovärdigheten analyseras utifrån fyra begrepp.  

Tillförlitlighet handlar om studiens process och innebär till exempel att ingen relevant data 

har exkluderas och att processen har hållit fokus (Graneheim & Lundman, 2004; Bengtsson, 

2016). För att öka trovärdigheten menar Bengtsson (2016) att man exempelvis kan söka 

bekräftelse hos opartiska parter. Den här studien har fått kritisk konstruktiv kritik av 

handledare och klasskamrater genom arbetets gång. Kritik och återkopplingar av dessa har 

skett i seminarieform.  Genom att redovisa vårt tillvägagångssätt vad gäller samtliga steg i 

metod och analys, och även presenterat citat i resultatet har vi också stärkt vår tillförlitlighet. 

Citaten gör att läsaren och opponenten lättare kan bedöma vår tolkning av resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). En annan faktor för att uppnå tillförlitlighet, menar 

författarna, är att ta ut de mest relevanta meningsenheterna, vilket vi också har försökt göra 

och presenterar exempel på i tabell 3. 

Pålitlighet är något som kan stärkas genom att presentera beslut och motiveringar i 

metoddelen (Graneheim & Lundman, 2004), något som vi har valt att göra gällande 

exempelvis sökord och tillvägagångssätt. Här är det viktigt att man har kontroll över 

kodningsprocessen, eftersom detta är något som kan förändras under studiens gång menar 

Bengtsson (2016). Vi märkte upp meningsenheterna tydligt med koder, som vi kategoriserade 

och sedan kunde byta mellan kategorierna om det var något som passade bättre någon 

annanstans. Pålitlighet handlar också om resultatets stabilitet, att resultatet blivit ungefär 
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detsamma oavsett vem som utfört studien givet att studien genomförts under samma 

förutsättningar. Vi anser att pålitligheten i vår studie är hög då vi redogjort för hela 

analysprocessen och sökningar.  

Överförbarhet handlar om till vilken grad man kan applicera resultatet till andra grupper och 

kontext. Hur representativ urvalet är bestämmer hur generaliserbart resultatet blir (Bengtsson, 

2016). Författaren menar att forskaren kan välja mellan bredd och djup i sin forskning, för oss 

har det blivit djup. Detta eftersom vi har valt kvalitativa studier i med fokus på erfarenheter av 

individer. Då denna studie lade fokus på sjuksköterskor vid akutmottagningar är inte allting 

överförbart till exempelvis sjuksköterskor vid vanliga vårdavdelningar, däremot handlar det ju 

om samma arbetstider (dygnet runt-verksamhet) och samma profession. Många faktorer 

skulle gå att föra över, gällande just yrket och sjukhusmiljön, men inte allt.  

Bekräftbarhet innebär att datan är neutral och handlar alltså om validiteten (Bengtsson, 2016). 

Analysen av datan i vår studie har skett genom ett manifest förhållningssätt, det vill säga icke-

tolkande (Bengtsson, 2016). Genom att noggrant hålla sig till detta har datan kunnat hålla sig 

neutral så gott som möjligt i och med att inga slutsatser dragits just i resultatet. Vi har även 

delat upp oss och tittat på de meningsbärande textenheterna var för sig och sedan jämfört 

kodning, översättning, kondensering och kategorisering. Risken för tolkning och missvisandet 

av data har därmed minskat, då vi diskuterat oenigheter och sådant vi varit överens om innan 

det slutliga materialet presenterats. 

 

Kliniska implikationer och slutsatser 

Resultatet visade på ett nätverk av samverkande faktorer med synergisk effekt på stressen hos 

sjuksköterskorna. Det kan därför vara svårt att urskilja vad som är orsaker till, och 

konsekvenser av, stress.  Däremot är just stressens negativa påverkan på patientsäkerheten 

och sjuksköterskornas mående något som har en stor påverkan på den vård som erbjuds till 

patienterna.  

 

Fler interventioner och satsningar behöver ske på akutmottagningar för att förbättra 

situationen för sjuksköterskor och patienter. Det behövs en högre beslutsfrihet bland 

sjuksköterskorna och mer forskning kring åtgärder med en betydligt högre grad av holistiskt 

tänkande. Om de anställda sjuksköterskorna på akutmottagningen trivs och mår bra, tror vi att 

det kan vara lättare att behålla sina medarbetare. Samtidigt anser vi att det skulle skapa en 
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bättre arbetsmiljö där sjuksköterskorna kan uppvisa en högre arbetsglädje. Detta är något som 

i sin tur kan underlätta att rekrytera nya sjuksköterskor och att uppnå en hållbarhet i 

personalförsörjningen. Större arbetstillfredsställelse skulle också kunna resultera i en bättre 

omvårdnad och en högre patientsäkerhet för patienterna. Tillåts dessa stressande faktorer 

fortsättningsvis på akutmottagningarna finns en risk för ytterligare försämringar som påverkar 

både sjuksköterskan och patienten. 
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