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Förord: 
 

Vi vill börja med att säga ett stort tack till vår handledare Mikael Löfström för den stöd och 
vägledning han gett oss under studiens gång. Sen vill vi rikta ett stort tack till respondenterna 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, som ställde upp och deltog i intervjuerna. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer i sjukvården. Den 
arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Hög 
arbetsbelastning, hot och våld är risker för förekommande stress och psykisk ohälsa. 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och när sjukvårdspersonalens upplever stress på 
akutmottagningen i Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, och vilka konsekvenser stressen 
medför. 
Metod: En kvalitativ metod med åtta semistrukturerade intervjuer har legat till grund för denna studie. 
Cirka tio frågor formulerades med hjälp av en intervjuguide, och dessa frågor ställdes till 
respondenterna i enskilda rum. Intervjuerna spelades in och sedan transkriberats.  
Resultat: Majoriteten av respondenterna upplevde en negativ stress, som mest när det var hög 
arbetsbelastning, eller när det var otrevliga och hotfulla patienter. Stress upplevdes även när det var 
personalbrist på natten, eller brist på kommunikation och stöd mellan kollegor. Dessa var orsaker för 
förekommande stress. Resten av respondenterna upplevde en positiv stress där de känner att de arbetar 
bättre i stressen, och att stressen inte påverkade dem negativt. 
Slutsats: Sjukvårdspersonalen på akutmottagningen upplever stress på olika sätt, men oftast är det 
ömsesidigt. Stressen påverkar dem på olika sätt, men majoriteten upplevde att de stressade när de var 
hög arbetsbelastning, personalbrist, samt svåra fall av patienter. 
 
Abstract 

Background: Stress is a very common phenomenon that is often found in health care. Work-related 
stress is one of the most common causes to sick leave. High workload, threats and violence are risks 
for occurrence of stress and mental illness. 
Aim: The purpose of the study is to investigate how and when the health care staff experience stress 
at the emergency room in Sahlgrenska University Hospital Gothenburg, and what consequences the 
stress entails. 
Method: A qualitative method with eight semi-structured interviews has been the basis of this study. 
About ten questions were formulated with the help of an interview guide, and these questions were 
asked to the respondents in individual rooms. The interviews were recorded and then transcribed.  
Results: The majority of the respondents experienced a negative stress, most often when there was a 
high workload, or when there were unpleasant and threatening patients. Stress was also experienced 
when there was a staff shortage at night, or a lack of communication or support between colleagues. 
This were reasons for the occurrence of stress. The rest of the respondents experienced a positive 
stress where they felt that they worked better in stress, and stress did not affect them bad. 
Conclusion: The health care staff at the emergency room experience stress in different ways, but 
usually it is mutual. The stress affects them in different ways, but the majority felt that they were 
stressed when there were high workload, staff shortages, and severe cases of patients.  
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1.Bakgrund 

Akutmottagningen är en mottagning där patienter kan besöka i akuta fall eller intensivvård 
utan att ha bokat en tid, en mer drop-in liknande. Det finns olika typer av akutmottagningar, 
ex akutmottagningar där psykiskt sjuka person söker vård, det finns även somatiska 
akutmottagningar där personer med olika fysiska skador och sjukdomar vänder sig till. 
Akutmottagning har främst hand om att hantera allvarliga tillstånd som är akuta och bör 
behandlas så fort som möjligt som exempelvis djupa sårskador, benbrott, större blödningar 
med mera. 
 
Personalen på akutmottagningen bedömer patientens tillstånd på plats och därefter sker en 
prioritering utifrån alla patienters tillstånd. Patienter som kommer in med livshotande skador 
respektive sjukdomar prioriteras alltid först. Akutmottagningar skall vara utrustade med 
resurser samt beredskap att kunna ta emot akuta tillstånd dygnet runt. Generella karaktärer av 
stress kan utlöses på grund av bland annat av påfrestningar inom jobbet som till exempel högt 
arbetstempo (1177.se). 
En människa som stressar kan uppleva en del motgångar i sitt liv. Här nedan förklaras olika 
faktorer som påverkar individen när den stressar.  
 
Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer bland annat i sjukvården. Denna 
studie kommer därmed att utforska hur stressen påverkar personalen både fysiskt och 
psykiskt. Tung arbetsbörda, stress och påfrestande patientrelationer leder till psykisk ohälsa 
och sjukskrivningar inom vården. Den arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste 
orsakerna till sjukskrivningar, som rapporteras in av arbetstagare. En stressig arbetsmiljö 
påverkar inte bara personalen utan även patientsäkerheten. Hög arbetsbelastning, för mycket 
patienter, risk att bli utsatt för hot och våld är risker för upplevelser av stress och ohälsa 
(Av.se). 
 
1.1 Stress 
 
Stress kan vara en både negativ och positiv faktor, men om stressen varar för länge kan 
kroppen ta skada. Det finns olika förklaringar till varför en individ stressar, ett exempel kan 
vara för höga krav som en person inte klarar av. Symptomen och konsekvenserna som följs 
av stress kan vara till exempel, utmatthet, svårt att sova och koppla av, dåligt minne och 
koncentration, negativa tankar och ångest. 2018 framkom det att cirka 16 procent av 
befolkningen kände sig stressade eller väldigt mycket stressade. Stress kan även vara en 
normal reaktion som uppstår hos en individ, det kan handla om för höga krav som en 
människa inte klarar av. Att inte vila och återhämta sig från stressen leder bara till 
förvärrande ohälsa hos individen, då stressen blir långvarig. Depression och hjärt- och 
kärlsjukdomar viktiga utlösande faktorer hos en individ, på grund av långvarig stress. En 
individ som upplever stress kommer även att ha svårt att anpassa sig till sin omgivning och 
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känna otillräcklighet, vilket påföljden blir sjukskrivningar (Folkhälsomyndigheten). 
 
Enligt de svenska och amerikanska forskare som undersökt biologisk stress och egenskattad 
stress hos ST-läkare, när man gjort utvärderingar av missar och felbedömningar i tjänsten. 
Man kunde se en koppling mellan inflammation i kroppen, trauma eller svårt sjuka patienter, 
som orsakat av stress under ett jourpass, och sedan antalet missar man gjort av den faktiska 
stressen (Läkartidningen). 
 
Psykologen Agneta Grimby menar att hög arbetsbelastning är en orsak till stressen. 
Personalen anser även att det är viktigt med stöd från kollegor och arbetsledning för att kunna 
orka och klara av pressen (Arbetsmiljöforskningen). 
 
1.2 Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 
Idag kan man läsa mycket i tidningar och sociala nätverk om icke-fungerande 
akutmottagningar, där patienterna upplever långa väntetider och sjukvårdspersonal känner sig 
stressade vilket kan leda till olika konsekvenser som till exempel felbedömningar och 
felbehandlingar på patienter, även utbrändhet och utmattning. 
 
Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) är ett av Sverige största sjukhus, och ett av de större i 
norra Europa. Sjukhuset bildades år 1997 den första januari, med cirka 17 000 anställda och 
har verksamhet på fem platser i Göteborg och Mölndal. I Sahlgrenska akutmottagningen är 
det väldigt långa väntetider.  Enligt socialstyrelsens statistikdatabas framkommer det att 
patienterna som besöker akutmottagningen får vänta i mer än fyra timmar i väntrummet innan 
de får någon hjälp. Sedan får de även vänta i drygt två timmar för att få träffa en läkare 
(Socialstyrelsen.se). 
 
En av anledningarna till den långa väntetiden i Sahlgrenska akutmottagningen berättar 
nyhetskanalen svt att det kan bero på för mycket flöde av patienter. Man menar att flera 
patienter söker vård samtidigt och akutmottagningen blir överbelastad. Problemen som 
uppstår är att det inte finns tillräckligt med vårdplatser, vilket gör att patienterna får vara kvar 
i akuten och vårdas av personalen. Det är även ett stort problem när det inte finns tillräckligt 
med personal då patienterna inte kan få den hjälp så snabbt som möjligt (Svt).  
  
En arbetsmiljö som är stressig i sjukvården kan leda till ett flertal konsekvenser för 
vårdpersonalen, psykisk ohälsa är en av dessa konsekvenser. Vårdförbundet strävar efter en 
förändring, då denna situation på lång sikt inte är hållbar. Personalbrist anses vara en faktor 
till att det blir en stressig arbetsmiljö, personalen har för mycket att göra och det finns inte 
tillräckligt med personal för detta. Denna arbetsrelaterade stressen kan kallas för 
samvetsstress då personalen behöver kompromissa med sina egna värderingar, ambitioner 
och visioner. Sjuksköterskor och läkare är de som mest fått diagnosen utmattningssyndrom, 
på grund av stress. Allt fler personal utför arbetet sämre och arbetsförhållanden blir även 
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sämre inom vården (doktorn). 
 

2. Tidigare forskning 

 
I detta kapitlet finns en redogörelse om den tidigare forskningen som studerats kring ämnet. 

 
Tidigare forskning visar att stress är en av de mest rapporterade arbetsrelaterade sjukdomarna 
bland sjukvårdspersonalen i akutmottagningar. Det framkommer även att akutavdelningar är 
de mest stressande arbetsmiljöer. 
Morrison & Joy (2016) förklarar att förekommande stress på arbetsplatsen bland 
akutsjuksköterskan kan orsaka sekundär traumatisk stress. De menar att döden, trauma och 
våld är regelbundna händelser som bidrar till de stressiga miljöerna som sjuksköterskorna 
jobbar i Skottland. Dessa faktorer kan leda till en så kallad sekundär traumatisk stress, 
sekundär traumatisk stress är en form av psykisk ohälsa som utvecklas hos personal som 
arbetar eller lever nära personer med psykiska trauman. I denna studien visade det sig att 75% 
av akut-personalen rapporterade minst ett sekundärt traumatiskt stress symptom under en 
vecka. De viktigaste faktorerna som kunde påverka förekomsten av stressen kunde handla om 
återupplivning och döden.  
 
Morrison & Joy (2016) hävdar även att personalen behövde socialt stöd från kollegor och 
chefer för att förebygga förekomsten av sekundär traumatisk stress. En långvarig stress kan 
även leda till konsekvenser som psykisk ohälsa men även försämrad kvalitetsvård, vilket 
innebär att man kan göra missar och inte jobba tillräckligt bra om man är stressad.  

Collis (2010) menar även att högt tryck av patienter på akutmottagningar är en faktor som 
leder till stress. Överbelastningen av patienter uppstår när det inte finns tillräckligt med 
platser för patientvård på akutmottagningar. Det finns inte tillräckligt med resurser eller 
platser, och när det kommer in så många patienter, blir det automatiskt lång väntetid på hjälp 
för patienterna. Detta leder till att patienterna klagar på väntetiden till personalen, och 
personalen börjar uppleva stress då de inte har någon möjlighet att göra något, eftersom det 
finns begränsade platser. Collis (2010) skriver även i sin studie om American College of 
Emergency Physicians (2006) som hävdar att överbefolkningen förhindrar patienterna från att 
få rätt behandlingar eller tillräckligt med tid. Detta får patienterna att lämna innan en 
bedömning eller en behandling är slutförd, vilket leder till att personalen upplever att de inte 
gjort ett tillräckligt bra jobb och blir stressade. 

Forskningen Healy & Tyrrell (2011) har studerat läkare och sjuksköterskors upplevelser och 
erfarenheter av stress på akutmottagningar. Dem studerar i sin studie djupgående effekter av 
stressande situationer på tre olika akutmottagningar i Irland. Precis som Morrison & Joy 
(2016) hävdade i sin studie att återupplivning, död och våld är faktorer för förekommande 
stress har det även i denna forskning framkommit att aggression, våld, död och 
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återupplivning är faktorer som orsakat stress. Healy & Tyrell (2011) menar även att det är 
väldigt känslomässigt, fysiskt och psykiskt krävande för personalen. Dessa upplevelser har 
kommit från läkare och sjuksköterskors erfarenheter där de själva berättar vad som orsakat att 
de blivit stressade. 
Det framkommer även lösningar på hur stressen ska handskas och på långvarigt håll minskas. 
Ett sätt att hantera och minska stress är genom en god kommunikation och stöd från kollegor 
och överordnade. I studien framkommer det även att den arbetsrelaterade stressen har lett till 
många sjukskrivningar, och dessa sjukskrivningar leder i sin tur till konsekvenser. Healy & 
Tyrell (2011) skriver att det kostade tjugo miljoner Euro per år, för förlorad arbetstid och 
sjukvårds- räkningar som även ökas med åren. Av tidigare forskning visas det att stress är den 
näst högst rapporterade arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa.  

I tidigare forskning har man även studerat långvarig stress och dess konsekvenser. 
Utbrändhet är ett centralt begrepp som menar att, av ett långvarigt stress utan behandling kan 
man bli utbränd. Billeter-Koponen & Freden (2005) studie handlar om långvarig stress, 
utbrändhet och relationer mellan patienter och sjuksköterskor. De förklarar att den akuta 
stressen höjer nivån av stresshormoner, och den förblir på hög nivå om ingen hjälp fås. Detta 
kan även leda till att individen blir trött och utbränd och kommer även få sömnbesvär och 
flera andra besvär.  
 
Billeter-Koponen & Freden (2005) menar att stress är biokemiska och fysiologiska 
beteendemässiga förändringar. Stress är skadligt i längden och en negativ faktor. De menar 
även att en människa som stressar för länge kommer känna ångest, depression, ilska och 
rädsla. Symptomen som kan förekomma är sömnbrist, sexuella och ätproblem, utbrändhet 
och huvudvärk. Det skrivs även att socialt stöd, från kollegor och chefer är viktiga element 
för stressen, men detta kan inte förhindra helt utbrändheten bland sjuksköterskorna.  

Enligt tidigare forskning och studier ökar stressrelaterade symtom i Europeiska länder. Enligt 
WHO har stress blivit en Worldwide Epidemic. I Sverige 2003 var 5000 av 77000 
sjuksköterskor sjukskrivna i mer än en månad, och orsaken till detta var att stress som lett till 
utmattningsdepression. De som intervjuades var sjuksköterskor som upplevt den långvariga 
stressen och utbrändhet och varit sjukskrivna, Billeter-Koponen & Freden (2005). 

Abraham et.al (2018) berättar om moral, stress och hanteringsstrategier för personal som 
arbetar på akutavdelningar i Australien. Totalt var det 146 sjuksköterskor som deltog i denna 
undersökningen om hur de upplever stressen på akutavdelningen. Arbetsbelastningar, 
dödsfall och sexuella övergrepp, främst på en patient som är minderårig, detta påverkade 
personalen väldigt negativt och var anledningar till när de stressade som mest. Bra samarbete 
och stöd från kollegor är viktigt för att överkomma och övervinna nervositeten man känner 
som leder till stressen. Precis som tidigare forskningar visas det samma resultat, till varför 
sjukvårdspersonalen stressar och vad de gör för att hantera denna stress. 
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Adriaenssens et.al (2011) menar i sin forskning att akutavdelningar bör regelbundet se över 
jobb och organisationer. Detta för att se stress-hälso utfallen som kan vara ett mål för att 
förebygga den förekommande stressen bland sjukvårdspersonalen. Akutsjuksköterskor 
rapporterar allt mer tidspress och fysiska krav som gör att de stressar för mycket. De berättar 
även de inte får den beröm de förtjänar för de arbetet de utsätts för och genomför. De får 
heller inte tillräckligt med mycket socialt stöd från kollegor och arbetsledare vilket är en 
viktig faktor för att kunna klara av arbetet och sin arbetsdag. Adriaenssens et.al (2010) 
skriver att de viktigaste faktorerna som visar sig vara avgörande för personalen är, 
arbetsglädje, stöd och arbetsengagemang för att förebygga stressen, vilket förekommer även i 
de tidigare artiklar som vi nämnt ovan.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskningar att man ungefär fått samma resultat och svar 
gällande stress i akutmottagningar bland sjukvårdspersonal. De flesta sjuksköterskorna 
upplever att de bli stressade när det bildas lång kö med patienter, hotfulla patienter, våld och 
återupplivning av patienter.  
Den långvariga stressen kan påverka individen på ett negativt sätt och leda till utbrändhet och 
trötthet där flera väljer att sjukskriva sig i längden. Viktiga faktorer för att förebygga stressen 
anses vara socialt stöd från kollegor och chefer där det anses var viktigt för personalen när de 
stressar. Arbetsengagemang och arbetsglädje är en viktig del av vardagen för att kunna klara 
av en stressig dag.  

Genom den tidigare forskningen kan man få en överblick om hur samhället ser på stressen. 
Detta bidrar till att man får ökad kunskap kring ämnet, och där flera personer faktiskt kan se 
detta fenom som ett allvarligt problem. Det bidrar även till att de personer som blir drabbade 
av den faktiska stressen blir hörda och sedda, vilket gör att man kan påbörja en process för att 
lösa detta problem. 

3. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att stress i akutmottagningen är ett förekommande problem. Idag kan 
vi läsa mycket i både media och samhället angående stressen i sjukvården. Stress kan påverka 
en individ väldigt negativ och kan leda till att man blir utbränd och inte klarar av sitt jobb. 
Sjukvårdspersonal som jobbar inom akutmottagningar upplever mer stress än de som jobbar 
inom andra vårdavdelningar. Stress upplevs oftast när de får hantera hotfulla patienter, 
stressande patienter som inte vill vänta i kön eller genom dålig arbetsmiljö. 
Sjukvårdspersonalen upplever väldigt mycket stress på sin arbetsplats och faktorerna är olika 
vilket vi kommer att studera i denna studien.  
 

4. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka akutmottagningen i Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, 
detta för att se om sjukvårdspersonal på akutavdelningen upplever stress på arbetsplatsen och 
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i vilken situation det förekommer samt vilka konsekvenser stressen ger. Vi tycker att detta 
ämne är väldigt intressant att studera då det förekommer mycket stress bland arbetspersonal 
på arbetsplatserna. Vår studie ska bidra med ökad kunskap för läsaren och även oss skribenter 
då vi kommer att studera detta ämne djupgående, ger en inblick i akutmottagning och hur 
dess personal på akutmottagningen hanterar daglig stress. 
 
4.1 Frågeställning: 

● Hur och när upplever sjukvårdspersonal stress på akutmottagningen? 
● Vilka konsekvenser leder detta till för personalen? 

 

5. Disposition 

Denna studien är uppdelad i olika kapitel. Första kapitlet är bakgrunden till själva studien där 
läsaren kan ta del av information kring ämnet. Det andra kapitlet är tidigare forskning, där 
man forskat och hittat tidigare studier kring ämnet. Därefter kommer metoden som är det 
tredje kapitlet. Här förklaras det hur studien ska genomföras och vilka tillvägagångssätt man 
använt sig utav. Det fjärde kapitlet är teorin som förklarar de teoretiska utgångspunkterna för 
studien. Det femte kapitlet i studien är resultatet där läsarna kommer att ta del av svars 
resultaten från intervjuerna.  
Därefter kommer analysen som är det sjätte kapitlet. Här kommer en koppling mellan teorin 
och det empiriska materialen, för att se en jämförelse mellan teorin och empirin. Kapitel sju 
är diskussionen, där det diskuteras vad som framkommit i studien med koppling till den 
tidigare forskningen. Sedan har vi kapitel åtta metoddiskussionen, här diskuteras för och 
nackdelar med vår valda metod för studien. Sista kapitlet i studien är slutsatsen, här 
återkopplas slutsatsen till studiens syfte och besvarar även studiens frågeställning.  
 

6. Metod 

 
I detta kapitlet redogörs studiens metodval, och tillvägagångssätt. Det diskuteras även 
fördelar och nackdelar för vald metod.  

 
6.1 Metodval  
 
Studien kommer att behandlas utifrån en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är mest 
lämplig att använda här då individers upplevelser angående stress har undersökts, där det 
utförs en intervjustudie på personalen i akutmottagningen. Här har en induktiv ansats gjort, 
vilket betyder att all information kommer att samlas in, analyseras och utefter det kunna dra 
slutsatser och besvara frågeställningarna (Widerberg 2002, s.16).  
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Intervjuerna på en semi strukturerad nivå, vilket innebär att intervjuaren har specifika 
teman/frågor som skall beröras och detta kallas oftast för en intervjuguide. Inför intervjun 
formulerades ca tio frågor som skulle ställas till respondenterna med hjälp av en 
intervjuguide. Frågorna som ställdes var både slutna och öppna där respondenterna kunde 
svara fritt och inte begränsat. Intervjuerna genomfördes individuellt i ett enskilt rum på 
Sahlgrenska akutmottagningen där respondenterna arbetar för att kunna prata mer öppet. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att sedan transkriberas, på detta 
sättet fås mer detaljerade svar (Justesen & Meyer 2011, s.123). 
 
Intervjuer är en av dem valda metoderna som präglas av både styrkor samt svagheter, 
fördelen med intervjuer är bland annat att man får bättre inblick i respondenternas perspektiv. 
Genom en intervjuguide med öppna frågor ges det möjlighet för personalen att öppna upp sig 
och berätta om deras upplevelser och uppfattningar på ett fritt sätt. Då inspelning och 
transkribering skall ske blir det enkelt att lyssna på inspelningarna vid behov. Med en 
transkribering innebär det att man spelar in intervjuerna för att sedan lyssna igen och skriva 
ned allt detaljerat. En styrka i det hela kan vara att man får med personalens perspektiv med 
en ingående beskrivning av situationen. (Bryman 2018, s.561-563). 
Fördelen med att genomföra kvalitativa intervjuer på arbetsplatsen är även att man får en 
helhets intryck och upplevelser av arbetsmiljön och arbetsplatsen. På detta sätt förstår man 
mer respondenterna svar och upplevelser, när man själv är i den miljön (Widerberg 2002, 
s.106). 

6.2 Förförståelse 

Genom att inleda denna studie hade vi ett visst förståelse som vi fått genom bekanta som 
upplever stress på sina arbetsplatser. Vi har fått höra hur de upplevt olika situationer på deras 
arbete och fått höra om olika historier de har varit med om. Detta väckte ett stort intresse hos 
oss skribenter som gjorde att vi blev mer intresserade att studera detta på djupet. 
Genom att ha en förförståelse kan det både finnas riskabla men även positiva faktorer. Det 
som kan vara riskabelt är att det kan styra uppfattningen hos författarna, risken kan vara då att 
en förförståelse leder till en förutfattad mening kring vad resultatet kommer att bli.  
Det positiva med en förförståelse är att man redan har en inblick i själva ämnet och på detta 
sätt ökar förståelsen mer för resultat. Man har tack vare tidigare kunskaper en viss aning om 
vad som kan vara intressant att studera.  
Att ha en förförståelse har lett till att uppsatsen formats på ett visst sätt, när det handlar om 
val och utformning av syftet.  
 
 
6.3 Urval  
 
Tillvägagångssättet gällande urvalet, börjades med att skicka ut ett informationsbrev via mejl 
till olika chefer på olika sjukhus där vi berättar vilka vi är och vad det är vi gör. Vi skrev även 
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att vi behövde intervju ca tio personer på en akutmottagning för vår studie och att 
intervjuerna är frivilliga. Chefen på Sahlgrenska akutmottagning, svarade på detta mejl och 
bad oss kontakta via telefon. Därmed kontaktade vi avdelningschefen för Sahlgrenska 
akutmottagningen via telefon, där en kort introduktion presenterades gällande syftet med 
studien. Efter ett godkännande av chefen att genomföra intervjuerna, fick avdelningschefen 
gå ut och informera personalen att det kommer att genomföras intervjuer, där de som hade tid 
och möjlighet skulle kunna ställa upp den dagen. Tillsammans med avdelningschefen 
bokades det in ett datum som ansågs vara lämpligast för att intervjua personalen. 
 
Inför intervjuerna ansågs cirka åtta till tio personer rimliga för att kunna genomföra 
intervjuerna, detta ansågs rimligt för att kunna få olika perspektiv och upplevelser från så 
många som möjligt och inte enbart en upplevelse. Gällande urvalet så var det kriterier på att 
ta blandade positioner i akutmottagningen, detta kunde vara läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor. Några andra kriterier gällande erfarenhet eller ålder fanns inte med.  
 
Tio intervjuer ansågs rimligt inför studien, men endast åtta personer ställde upp på en intervju 
då resterande personal inte hade någon tid. Gällande urvalskriterierna, blev det inte som tänkt 
då det var svårt att få tag i personalen under arbetstid. Det blev då istället fyra män och fyra 
kvinnor som intervjuades, varav två läkare, fyra sjuksköterskor, en undersköterska och en 
vårdplatskoordinator som hade tid och kunde ställa upp för en intervju. Respondenterna hade 
arbetat i akutmottagningen mellan en månad till två år. De flesta av respondenterna hade 
arbetat i vårdcentralen tidigare innan de började arbeta på akutmottagningen vilket gör att de 
har mer erfarenhet och upplevelser.  
 
Här nedan i tabellen presenteras de respondenter som intervjuats, variablerna som har valts 
att tas med är kön och position, dock kommer svaren inte att analyseras utifrån variabeln kön. 
Varför man valt att inte analysera utifrån variabeln kön är för att man inte såg några 
skillnader på svarsresultaten från respondenterna. Det framgår inte några könsskillnader 
avseende upplevelserna kring stressen. Respondenterna är anonyma men vi har valt att 
använda oss av fiktiva namn för att öka förståelsen.  
 
Tabell 1  

RESPONDENT KÖN POSITION 

1 Erik Läkare 

2 Emma Läkare 

3 Emil Sjuksköterska  

4 Jonas Sjuksköterska 

5 Gabriella  Sjuksköterska 
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6 Sofia  Sjuksköterska 

7 Felix  Undersköterska  

8 Cecilia Platskoordinator  

 
 
 
6.4 Material 
 
I denna studien har även vetenskapliga artiklar tagits med för att stärka vår studie. Cirka sex 
vetenskapliga artiklar har genomsökts med hjälp av två vetenskapliga databaser. Den första är 
via biblioteketet i högskolan i borås, databasen Primo, och den andra är via Google Scholar. 
De artiklar som söktes skulle vara vetenskapligt granskade, så kallad peer-reviewing. De 
skulle även vara skrivna på engelska eller svenska och handla främst om upplevelser av stress 
på akutmottagningar. När sökningen efter de vetenskapliga artiklarna gjordes, användes 
relevanta sökord för att kunna hitta lämpliga artiklar, och dessa kunde vara: Stress, nurses, 
emergency, emergency department, doctors, vilket resulterade till ett antal vetenskapliga 
artiklar. I artiklarna har de använt sig av olika metoder för att genomföra dem, vissa var 
kvalitativa metoder med hjälp av intervjuer och de andra va kvantitativa med hjälp av enkäter 
och frågeformulärer. Alla artiklar som hittades handlar om stress i akutmottagningarna, dock 
handlar en artikel om stress hos sjukvårdspersonal i sjukhus och inte specifikt 
akutmottagning.  
 
Alla artiklar lästes noga igenom och sammanfattade det viktigaste i studien för att sedan 
kunna jämföra resultaten på de olika artiklarna med varandra. De vetenskapliga artiklarna 
som tagits upp hade väldigt mycket likheter med varandra vilket kommer även sedan stärka 
vår resultat med tidigare studier och forskning. 
 
6.5 Intervjuerna 
 
Intervjuerna tog plats på Sahlgrenska akutmottagningen i ett enskilt rum. För varje intervju 
tog det mellan 10-20 minuter beroende på hur mycket respondenten pratade. Intervjuerna 
hölls i så korta tider på grund av att personalen hade fullt upp, och det var redan svårt att 
kunna ställa upp och medverka för intervjun. 
När det gäller studiens urval bestämdes det vem som skulle intervjuas, och beroende på om 
den anställde hade tid och möjlighet att ställa upp. Alla intervjuer skedde individuellt i ett 
enskilt rum vilket ledde till att respondenten kunde prata fritt och öppet.  
 
6.6 Datainsamling/analys 
 
Det har valts att genomföra en semistrukturerad intervju. Valet av en semistrukturerad- 
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intervju är baserat på att få respondenternas egna uppfattning och upplevelser på de frågor 
som ställs. Intervjuguiden grundades utefter problemformuleringen, och sedan med hjälp av 
teorin.  
 
Med hjälp av dessa faktorer kunde formulering av en intervjuguide med relevanta frågor ske. 
Intervjun skulle röra sig fritt och låta respondenten tala fritt och öppet på sitt egna sätt, där 
även följdfrågor kunde tillkomma som inte fanns med i intervjuguiden (Justesen & Meyer 
2012, s.46). 
 
Under intervjuerna valdes det att spela in svaren med hjälp av en mobiltelefon, med ett 
samtycke och godkännande från respondenterna. Det underlättar att spela in intervjuerna då 
man får med all information som man kanske skulle missat om det endast antecknades ned. 
Fokuset riktades mot respondenterna och dess svar genom att spela in intervjun och slippa 
anteckna. Genom att observera respondenten, hur respondenten uttrycker sig kroppsmässigt 
och språkmässigt blev det enklare att leva sig in i respondentens situation.  
Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna, där all relevant information för studien skrevs 
ned (Bryman 2018, s.578). 
Citaten är tagna från intervjuerna som respondenterna berättat om. Både Skribenterna var på 
plats när intervjun ägde rum och efter varje intervju sammanställdes svaren och diskuterades 
om både uppfattat rätt saker. Efter detta kunde man göra en analys av respondenternas svar 
där intervjuerna granskades och där det viktigaste togs med. Detta kallas för indexing, då man 
, som får en djupare förståelse om informationen man samlat in. Sedan användes kodning, 
som innebär att man endast tar med relevant information för studien. Efter detta kunde vi dela 
in den samlade datainsamlingen i olika teman och dessa var: Stress, hälsan, välbefinnande 
utbrändhet. 
 
Nackdelen som kan upplevas med att genomföra intervjuer är att det kan komma att bli 
hinder att intervjua personalen om någon avviker från intervjuer, eller om någon deltagare 
inte är samarbetsvillig och inte vill dela med sig av sina upplevelser. En annan risk med 
kvalitativa metoder kan vara att respondenten inte vågar berätta eller uttrycka sig helt om vad 
han eller hon tycker eller känner (Bryman 2018, s.561-563). 
Nackdelen med dessa intervjuer är att det är kämpigt att få tillstånd att intervjua personalen 
på arbetsplatsen under arbetspasset. Att intervjua på arbetsplatsen när det är fullt upp, innebär 
att forskaren inte får tillräckligt med den tid de behöver och velat ha för forskningen 
(Widerberg 2002, s.107). 
 
  
6.7 Extern-intern validitet/reliabilitet  
 
När man läser om validitet och reliabilitet i litteraturen, anses dessa vara nödvändiga 
kvalitetskriterier. Det beror på om man använder sig utav en kvalitativ eller kvantitativ metod 
för att veta om dessa passar in. Dessa kriterier passar dock bättre in på en kvantitativ studie. 
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Validitet handlar om bedömningen av resultatet från en undersökning, ifall den hänger ihop 
eller inte. Reliabilitet avser huruvida resultatet från undersökningen blir om andra genomför 
undersökningen på nytt (Justesen, Mik-Meyer 2011, s.33). 
 
Det finns extern och intern validitet. Den externa innebär att om resultatet man fått fram i 
forskningen kan i framtiden ändras. Här kan även författaren få problem då den studie man 
gör oftast är en fallstudie, vilket innebär att urvalet minskas. När man talar om den interna 
validiteten menar man att de teorier forskaren använder sig utav i studien ska ha en 
sammankoppling med de iakttagelser man utför. Detta för att stärka resultatet genom sina 
teorier och iakttagelser (Bryman 2018, s.465). 
Det finns andra alternativa kriterier som passar bättre in på kvalitativa undersökningar. Dessa 
är tillförlitlighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity). 
 
6.8 Tillförlitlighet 
 
Detta kriterium består av fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 
möjlighet att styrka och konfirmera.  
Trovärdighet motsvarar intern validitet, och står för att resultatet ska vara trovärdig och 
acceptabelt. Överförbarhet motsvarar extern validitet, och menar att den kvalitativa 
forskningen och resultatet fokuserar på den sociala miljön som studeras. Pålitlighet motsvarar 
kriteriet reliabilitet och handlar om att använda sig utav ett granskande synsätt. Detta innebär 
att man säkrar en fullständig och tillgänglig studie. Möjlighet att styrka och konfirmera 
motsvarar objektivet. Här ska forskaren hålla sig objektiv i sin studie och forskning (Bryman 
2018, s,467-470). 
Vi har inte haft möjligheten till att vidareföra resultatet av denna studie då de inte har den 
tiden för uppföljning. Däremot har man haft kontinuerlig kontakt med författarnas 
handledare, som sett till att studien är fullständig. 
 
6.9 Äkthet  
 
Ett annat kriterium som passar bättre in på kvalitativa undersökningar är äkthet (autenticitet). 
Detta kriterium menar att undersökningen ska ge en rättvis bild av respondenternas 
upplevelser och åsikter. Här frågar man även respondenterna om undersökningen har fått de 
att förstå sin sociala miljö bättre både gällande andra och sig själva, vilket kallas för 
Ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet (Bryman 2018, s.470). 
Kvalitets kriteriet äkthet har använts i studien genom att låta respondenterna berätta om deras 
upplevelser och historier vilket vi sedan tolkat och använt oss utav.  
 
6.10 Etiska överväganden 
 
Denna studien har respekterat de etiska aspekterna och följt forskningens regler. Det är 
väldigt viktigt att börja med att informera respondenterna om studiens syfte och även deras 
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rättigheter. 
  
Det finns fyra huvudkrav gällande etiska principer inom en forskning. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidential kravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera syftet med forskningen till de 
informanter som ska delta vilket vi gör i början på intervjun. Informanterna har rätt till att 
avbryta intervjun när det känner för utan någon påverkan på dem. En individ har rätt till att 
själv bestämma om den vill medverka i intervjun eller inte och även hur länge. Enligt 
samtyckeskravet har ingen rätt att bestämma över en annan individs medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla som medverkar i forskningen skall känna sig trygga 
och underteckna en förbindelse om tystnadsplikt gällande känsligt information. Här 
informerade vi respondenterna att de kunde förbli anonyma om de ville, och om det var okej 
att ta med informationen de berättade. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket handlar om 
all material man samlat in har endast avsikt till att användas för forskningsändamål och inget 
annat (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Tillförlitlighet är ett begrepp som är viktigt och passar in i denna studie. Tillförlitlighet 
handlar om att säkra forskningens kvalitet, vilket kommer att visas i design, metod och 
analys. Här har vi haft regelbundna handledningar med vår handledare som granskar och 
värderar studiens kvalite. Det andra begreppet som tas upp är ärlighet. Här handlar det om att 
utveckla, genomföra och informera studien och forskningen på ett öppet, rättvist och 
objektivt sätt. Respekt handlar om att ha respekten för sina forskningsdeltagare, 
informanterna och samhället. Forskarna har även ett ansvar för sin forskning, för 
publiceringen samt dess konsekvenser (Vetenskapsrådet 2002). 
 

7. Teori 

 
I detta kapitel framförs de teoretiska utgångspunkterna som studien baseras på. Teorierna har 
valts utefter vad som är relevant för studien.  

 
Studien har sitt fokus på individernas uppfattningar och upplevelser när det gäller stress i 
arbetsplatsen. Då hälsan och stress är viktiga begrepp i denna studien, och syftet är att studera 
sjukvårdspersonalens hälsa och påverkan av stress har man nedan valt att studera 
vårdvetenskapliga begrepp som är relevanta och kan kopplas till stress och även stärka vårt 
resultat. 
De vårdvetenskapliga begreppen som kommer att fokuseras på är stress, utbrändhet, 
välbefinnande, och hälsan (Dahlberg & Segesten 2010, s.51). 
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7.1 Vad är stress? 
 
Stress är ett begrepp som förekommer och används i flera vetenskapliga forskningar och 
forskningar om stress är mycket genomgripande och sträcker sig från cell till samhällsnivå. 
Man kan förklara stress som en aktivitet hos en individ som kan upplevas som en negativ och 
positiv stress. Men det är mer vanligt med en negativ upplevelse av stressen. Stress kan man 
uppleva i olika situationer, det kan handla om hot, förlora blod eller sitt egna liv, göra bort sig 
socialt eller bli kritiserad. Begreppet stressymtom används i sammanhang med stressrelaterad 
ohälsa. Långsiktiga hälsoeffekter av stress leder till huvudvärk, trötthet, irritabilitet 
sömnsvårigheter (Almén 2017, s.49-50). 
En människa som stressar har stor sannolikhet till att bli utmattad. I slutet på 1990-talet ökade 
antalet sjukskrivningar och stressrelaterade problem i Sverige. När man talar om 
sjukskrivningar och sjukfrånvaro på arbetet så relaterar man det till stressen (Almén 2017, 
s.19). 
 
7.2 Långvarig stress/ akut Stress  
 
Man brukar oftast skilja mellan två typer av stress, och dessa är långvarig eller akut stress. 
När man talar om den akuta stressen menar man att den är en mer aggressiv stress. En individ 
försöker kontrollera, undvika eller hantera en hotfull och utmanande situation. Då brukar man 
säga att en sådan reaktion är intensiv men inte långvarig utan en kortvarig stress. En person 
kommer att vara då mer otålig, aggressiv och fientlig. Om man inte bekämpar den situationen 
man befinner sig i och återupprepas igen, kommer med sannolikhet individen att känna sig 
utmattad snarare än aggressiv. Denna stressreaktion är mindre intensiv men långvarigare. 
Beteendet som kommer vid den aggressiva stressen är oftast passivt, undvikande, hjälplöst 
och depressivt. Detta kommer även att leda till trötthet, utmattning, sömnsvårigheter och 
sämre koncentrationsförmåga (Almén 2017 s.51). 
 
7.3 Arbetsrelaterad stress 
 
En människa kan uppleva att det finns en del omständigheter och krav på sitt arbete som kan 
innebära ett hot mot homeostasen och få igång stressresponsen. En del faktorer kan vara 
tidspress, långa arbetstider, skiftarbete, fysiskt och psykiskt arbete, patienter, överbelastning 
etc. Detta kopplas oftast  till arbetsrelaterad stress. Om omständigheterna hindrar en individ 
från att genomföra sina arbetsuppgifter så kan en god arbetsmoral och ens egna vilja att hinna 
med arbetsuppgifterna, pressa människan till att gå över den fysiologiska gränsen för vad 
man klarar av. Detta gör så att människor stressar, eftersom de pressar sig själv till en nivå 
den inte klarar av (Holmström & Ohlsson 2014, s.32). 
 
De flesta önskar en arbetsmiljö där de känner sig trygga, med lagom arbetsbelastning och 
stimulans. Goda sociala relationer och stöd från chefer och kollegor är väldigt viktigt för en 
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bra arbetsmiljö. Man kan kalla detta för en “comfortzone” där individens existens känns bra 
och har en god fysiologisk balans. Arbetsrelaterad stress syftar mest till att så många som 
möjligt skall kunna trivas och arbeta i “komfortzonen” (Holmström & Ohlsson 2014, s.37). 
 
7.4 Hälsan 
 
Inom sjukhusmiljön är hälsan ett viktigt begrepp och värdesätts, målet är att individen ska 
behålla och värna om sin hälsa, detta genom att samarbeta med andra individer och stödja 
varandra genom olika situationer i vardagen. Hälsan påverkas ständigt på grund av olika 
situationer och svårigheter människan upplever, dock kan innebörden av begreppet hälsa 
upplevas olika hos människor. Upplevd förändring i kroppen av någon form ohälsa kan 
påverka kroppen på kort samt långsiktigt (Dahlberg & Segesten 2010, s.47).  
 
Hälsan uppfattas som något mångdimensionellt, där innebörden är olika hos varje individ och 
påverkar människan på olika sätt. Hälsan är en anpassad del i människans liv, där hälsa kan 
påverka individen negativt beroende på sjukdom. Hälsan hos en individ är välmående, 
trygghet, friskhet, sundhet och välbefinnande. Med friskhet menar man god fysik, alltså att 
kroppen fungerar som den ska. Sundhet innebär att individen ska vara sansad och klok. När 
det gäller välbefinnandet hos individen handlar det om människans känslor, det kan handla 
om att man har god livskraft och är frisk men ändå uppleva att man mår dåligt. När individen 
stressar, påverkar det hälsan. Man kommer inte att känna sig lika frisk, eller må tillräckligt 
bra för att utföra sitt arbete korrekt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 48-49). 
 
7.5 Välbefinnande 
 
När människan upplever lugn och ro har man alltså en känsla av välbefinnande, när den 
känslan är uppnådd kan människan agera bättre och på ett enklare sätt i situationer som 
människan möter. Hälsa och välbefinnande går hand i hand och kan påverka människan till 
det bättre och stärker därmed människan för att klara sig igenom vardagen. Men när en 
individ stressar, försvinner välbefinnandet. En biologiskt stressad kropp samverkar negativt, 
på grund av för höga krav som tillslut blir för mycket, att man inte klarar av. Välbefinnandet 
försvinner då hos individen och den psykiska ohälsan träder fram och blir ett faktum. Den 
psykiska ohälsan kan kopplas till utbrändhet som en individ upplever av stress (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 55-56).  
Det förklaras vidare att när människan väl upplever ohälsa så kan leda till att man känner en 
känsla av lidande. Lidande kan innefatta olika betydelser så kan det även upplevas 
annorlunda för var och en. Som människa kan man påverkas av lidande från flera aspekter, 
lidande kan påverka det själsliga, andliga samt kroppsliga (Wiklund 2009, s.156-158). 
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7.6 Utbrändhet 
 
Utbrändhet är ett begrepp som idag är lika vanligt som begreppet stress. På 1960-talet 
användes utbrändhet för första gången i ett psykologiskt sammanhang. Detta gjorde man för 
att observera situationer i arbetslivet. Herbert Freudenberger var den första psykologen som 
beskrev utbrändhet. Han observerade en vårdcentral i New York. Han gjorde en 
undersökning hur vårdpersonal hanterar den svåra stressen i arbetslivet. Vårdpersonalen 
upplevde emotionell utmattning och dränering av känslor, negativa tankar om och känslor för 
sina patienter och även en identitetskris. Dessa är symptomen till utbrändhet som upplevs när 
man stressar och speciellt när det handlar om sjukvårdspersonal (Währborg 2009 s, 39-40). 
 
7.7 Arbetsrelaterade förklaringar till utbrändhet och stress 
 
Det finns forskningar där de relaterar utbrändhet till arbetsmiljön. Detta kan vara 
företagskulturen, ledningen och ledarskapet. Olika typ av orsaker som bidrar till utbrändhet är 
bland annat frekventa organisationsförändringar samt gränslöst arbete. Andra orsaker kan 
vara, för mycket arbetsbelastning som till exempel ett ansvar över större grupp av patienter 
per skift tidspressen, för mycket arbetsuppgifter och oregelbundna arbetstider, detta bidrar till 
utbrändhet (Almén 2017, s.81). 
 
Orolighet, svårt sjuka patienter och etiska konflikter som till exempel återupplivning är även 
faktorer som påverkar sjukvårdspersonal och bidrar till utbrändhet och stress. Det finns även 
studier som visar att, dålig kommunikation, dåliga relationer och respektlöshet mellan 
kollegor är påfrestande och stressande faktorer. Man menar även att för lite stöd från 
överordnade och arbetskamrater för lite information och brist på kontroll och självständighet 
bidrar även till stress och utbrändhet.  
 
Brist på stöd från chefer och arbetskamrater kan kopplas till något som kallas för 
samvetsstress. Misstro, brist på ledarskap och ingen respekt i organisationen är något som får 
sjukvårdspersonalen att få samvetsstress, och detta leder eventuellt till utbrändhet. Man 
menar att personalen inte blir sedda, som speciella eller unika vilket gör att de känner sig 
otillräckliga och får negativa känslor. I sådana fall kan man inte jobba, utan att känna att man 
inte räcker till eller utför arbetet rätt (Währborg 2009 s, 72-74). 
 

8. Resultat 

 
Denna studie har fokuserat på sjukvårdspersonalens upplevelser angående stress och vilka 
konsekvenser stressen medför. I detta kapitlet redogörs resultatet kring respondenternas 
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upplevelser i akutmottagningen. 
 

 
Efter analys kunde dessa huvudteman behandlas och dessa är: 

● Stress 
● Hälsan 
● Välbefinnande  
● Utbrändhet  

 
8.1 Arbetsordning  
 
Erik och emma tycker att det är ett bra samarbete i grupperna, och förklarar vidare att det är 
fem olika team, i varje team är det tre läkare, tre sjuksköterskor och tre undersköterskor. Erik 
och Emma är läkare så dem brukar delegera ut arbetsuppgifter till sjuksköterskor, dock är det 
tydligt avgränsat med allas arbetsuppgifter, och det tycks fungera jättebra. Erik förklarar att 
han brukar känna sig stressad när det är mycket att göra samtidigt som man är osäker på en 
viss grej, oftast är det medicin relaterat. Då frågar man alltid ledningsläkaren som är som en 
sorts bollplanka för läkare och som vägleder genom skiftet.  
 

“Vi har bra samarbete i grupperna, jag som läkare brukar delegera ut uppgifter till 
sjuksköterskor, och det funkar jättebra. Man uppskattar ett bra samarbete i grupperna när vi 

har mycket att göra. “ 
 
Emil tycker att det kan brista på informationen mellan olika yrkesbefattningar, läkarna 
informerar kanske inte allting om handlingsplanen för patienten. Är det mycket att göra så 
delegerar sjuksköterskor ut uppgifter till undersköterskor. Läkarna delegerar ju ut uppgifter 
till sjuksköterskor, trots att det finns en tydlig avgränsning i sjuksköterskans uppgifter så kan 
det vara så att man gör mer än vad man ska och då är det viktigt att säga ifrån.  

 
Cecilia menar att stressen på jobbet resulterar i att man känner sig otillräcklig då man kanske 
missat något eller inte gjort sitt bästa och ens överordnade ifrågasätter det, detta påverkar 
respondenten negativt trots att det inte är ens fel. Detta är en form av ett etiskt sätt, man vill 
göra sitt bästa och prestera mer men det går inte. Man behöver mer stöd och kommunikation 
från chefer och personal för att inte påverkas på detta sätt, och känna att man är tillräcklig och 
det får en att vilja jobba och prestera mer. 
Erik berättar även att det finns fem olika stationer som är uppdelade från lågprioriterade till 
högprioriterade. Personalen brukar rotera mellan dessa stationer och beroende på hur mycket 
erfarenhet man har hamnar man på antingen lågprioriterad eller högprioriterad. 
Med de lågprioriterade menar man att de är mindre allvarliga patienter som trillar in, som inte 
är i så farligt tillstånd, medan högprioriterade är patienter med mycket allvarligare tillstånd 
som måste prioriteras och omedelbart tas hand om.  
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8.2 Upplevelser av stress 
 
De respondenter som upplevde en negativ stress nämnde att de hade sömnsvårigheter, 
huvudvärk och trötthet/utbrändhet. Detta kunde oftast uppstå i samband med stressen. Det 
blev mycket svårare att fokusera och utföra sina arbetsuppgifter rätt. Det var även väldigt lätt 
att glömma något som var väldigt viktigt, och sedan komma på det hemma i duschen och 
grubbla över det. Stressen följer även med hem då, man är uppe i varv och som sagt lätt kan 
komma på saker man missat på arbetet, och därmed sitta och tänka på detta.  
 
Erik och emma menar att dem upplever mycket stress då dem är läkare och har ett stort 
ansvar för patienten, respondent ett känner stress när allvarliga tillstånd skall bedömas. Emma 
förklarar att stress leder till att man missar detaljer i ens arbete, och även att man oftast gör 
felbedömning av olika fall pga stress. Trötthet är även en väldigt stor konsekvens av stress. 
 
Sofia och felix tycker att dem jobbar mer effektivt och produktivt när det är mycket att göra 
då dem trivs i ett högt tempo. Dem skulle inte kalla det för en stressig arbetsplats, snarare en 
spännande arbetsplats med nya utmaningar varje dag. Sofia menar att stress är någon slags 
inre stress som gör att man ska hinna med sina arbetsuppgifter på kort tid. Stress kan driva en 
framåt, för att man gillar känslan av att hitta lösningar, och även få en motivation till att 
slutföra arbetsuppgifterna i tid. På något sätt går man igång och känner sig starkare och 
arbetar snabbare när det är mycket att göra. 
 
Cecilia är en vårdplatskoordinator vilket innebär att hon sköter all ansvar för att hitta rätt 
plats åt rätt patient i rätt avdelning, vilket innebär att matcha patientens tillstånd i den 
avdelningen som passar bäst. Varför det förekommer stress är på grund av inflödet, det kan 
vara cirka 60-70 patienter med endast fem vårdplatser. Det har även till stor del att göra med 
brist på personal, då det inte finns tillräckligt med personal på avdelningarna menar cecilia. 
 
“Som platskoordinator har man som arbetsuppgift att kunna placera patienter och hitta rätt 

plats till rätt patient, vilket kan vara väldigt tufft vissa dagar när trycket är stort.” 
 
Stressen på akutmottagningen i Sahlgrenska sjukhuset påverkar erik, emma, emil, jonas, 
gabriella och cecilia på ett negativt sätt, dem känner sig helt utbrända efter arbetspasset. Emil 
förklarar att den främsta anledningen till stress på akutmottagningen är brist på lediga lokaler 
(avdelningar), men även personalbrist och brist på resurser, allt hör ihop.  
Erik och emma som är läkare upplever även att stressen förekommer mest på kvällen och 
nattskiftet då det inte är lika mycket bemannat, det är brist på läkare vid den tiden vilket gör 
det stressigare. 
 

“Stressen påverkar mig när jag kommer hem, då jag känner mig riktigt trött och även 
hängig. Mina barn kan även uppfatta mig som irriterad” 
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8.3 Stress på arbetsplatsen 
 
Erik, emma, emil, jonas, gabriella och cecilia upplever en negativ stress på arbetsplatsen, det 
utgör alltså en majoritet då det är sex av totalt åtta respondenter som upplever arbetsplatsen 
som stressig. Erik förklarar vidare att uppenbar stress på arbetsplatsen sker oftast på kvällen 
och nattskiftet då det är mindre personal.  
Erik som är läkare berättar att när det ä stressigt på arbetsplatsen och mycket att göra får man 
jobba över, även om man inte vill. Erik berättar även att man är uppdelad från lågprioriterade 
till högprioriterade, där personalen roterar. Erik är högprioriterad läkare för att ha jobbat där i 
ett och ett halvt år, vilket ökar stressen då man får ta viktigare och allvarligare tillstånd på 
patienterna. 
 
Cecilia berättar även att som vårdplatskoordinator gäller det att jobba snabbt och hitta platser 
åt patienter. Då det är väldigt få platser på akutmottagningar blir detta stressande för mig då 
jag inte kan hitta mer vårdplatser än de som finns och hjälpa patienterna i tid. Cecilia 
förklarar att man lägger stor press på sig själv och även överordnade pressar en. Cecilia 
förklarar vidare att en hotfull eller otrevlig patient på arbetsplatsen gör så att man blir ännu 
mer stressad.  
 
Respondenterna berättade även att den stressen som förekommer på arbetsplatsen oftast 
uppkommer när det blir en hög belastning med patienter, där det bildas långa köer och blir 
vanligt förekommande att patienterna agerar aggressivt gentemot personalen. På detta sätt 
känner respondenterna sig mer stressade då de inte kan hjälpa alla så fort som möjligt och 
hade önskat. När det inte var hög arbetsbelastning så var det väldigt lugnt på 
akutmottagningen och då kunde man verkligen ta en paus och andas ut.  
 

“Jag tänker på jobbet även när jag inte är i tjänst, för att åtgärda detta och komma 
bort med tankarna brukar jag träna och spela lite fotboll om jag inte är slutkörd, 

vilket jag alltid är haha” 
 
 
8.4 Otillräcklighet 
 
Gabriella känner sig otillräcklig, stressen på jobbet gör att hon ibland sjukanmäler sig för att 
slippa stressen. Även på grund av att vissa patienter kan agera väldigt aggressivt vilket 
minskar arbetslusten och ökar stressen. Stress resulterar i att hon presterar mindre gällande 
sina arbetsuppgifter. 
 
Gabriella berättar även att stressen upplevs i samband med att man känner sig otillräcklig. Att 
inte ha kunnat utföra arbetet och hjälpt patienten på rätt sätt, eller hunnit med de 
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arbetsuppgifter som skulle ha utförts. Gabriella berättar även att det kan ha handlat om att ha 
missat att ge någon medicin eller vårdåtgärd som patienten borde fått, och detta på grund av 
den höga arbetsbelastningen som till exempel att flera patienter behöver vård men det inte 
finns tillräckligt med platser. 
 
En till orsak till varför Gabriella stressade och kände sig otillräcklig var för att det inte fanns 
tillräckligt med personal. Oftast är det på natten då det är underbemannat och då är det som 
mest som man upplever den stressen och otillräckligheten. Detta för att de kunde flöda in 
väldigt många patienter, vilket resulterar till en lång väntetid för att det är personalbrist, och 
då kan de inte få den hjälp de behöver. 
 
“Jag känner mig otillräcklig. Stressen på jobbet gör att jag ibland faktiskt sjukanmäler mig 

för att slippa stressen på jobbet” 
 

På jobbet kan jag känna mig otillräcklig, då jag kan ha missat något eller inte gjort mitt 
bästa och detta påverkar mig negativt” 

 
8.5 Hälsan 
 
Respondenterna anser att ens egna hälsa är viktig för att orka och klara av en arbetsdag. Om 
man inte mår bra psykiskt och fysiskt kommer man inte att klara av arbetsuppgifterna och 
arbetsdagen. Respondenterna förklarar att det är viktigt med stöd och bra sambearbetning 
mellan kollegor för att man ska må bra. 
Erik berättar att när han inte fått tillräckligt med bra sömn och vila, upplever han trötthet. 
Detta gör så att han får konsekvenser som följd av sitt arbete då han är riktigt trött och inte 
utför arbetsuppgifterna på bästa sätt. Det händer att jag missar saker som inte ska eller bör 
missas, berättar respondenten som är läkare. Cecilia som är vårdplatskoordinator berättar att 
efter en jobbig och stressig arbetsdag, känner man sig hängig och trött och då är det viktigt 
med att jag får all sömn som går så att man känner sig utvilad och mår bra inför nästa 
arbetsdag. Gabriella som är sjuksköterska berättar att när hon inte inte mår bra eller sovit 
tillräckligt bra och känner sig helt slutkörd, har det hänt att hon sjukanmält sig för att hon vet 
att hon inte kommer att prestera tillräckligt bra och hon sjukanmäler sig för att slippa stressen 
på jobbet.  
 
Sofia och Felix upplever inte att stress påverkar dem negativt, berättar att efter en stressig och 
jobbig arbetsdag är dom uppe i varv och har energi. När de kommit hem tycker dom att de är 
skönt att bara få ta det lugnt och vila. De sover även skönare på nätterna då de är riktigt trötta 
och då sover man som skönast. Felix berättar att det var svårt att sova i början vilket gjorde 
att man var riktigt trött dagen efter på jobbet,  men att det nu är bra, då han separerar 
privatlivet från jobbet. 
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“Ibland kan stress vara en drivkraft faktiskt, är det stressigt så betyder det att det finns 
mycket att göra vilket kan driva mig till att jobba mer.  

-Sofia” 
 
8.6 Välbefinnande 
Erik förklarar att han tänker på jobbet även när han inte är i tjänst, för att åtgärda detta och 
komma bort med tankarna lite brukar han gå till gymmet och spela fotboll med sina vänner. 
Sofia och Felix känner inte att stress på arbetsplatsen påverkar dem negativt och därmed 
orkar dem med vardagen precis som vanligt och efter arbetspasset brukar dem umgås med 
familjen och vänner.  
 
Resterande respondenter, emma, emil, jonas, gabriella och cecilia känner att det inte finns ork 
till aktiviteter efter jobbet då dem känner sig slutkörda efter arbetspasset. Respondenterna 
förklarar att när de är hemma kan de fortfarande tänka på arbetet, saker de missat, någon 
situation de varit med om och detta gör så att de inte får någon lugn och ro. 
 
8.7 Utbrändhet 
 
Respondenterna berättar att den stressiga arbetsmiljön gör så att man blir utbränd och 
utmattad. Man får negativa tankar och känslor att man inte är tillräcklig för sina patienter, och 
inte ger dem den bästa möjliga vården. Erik berättar att när han får riktigt svårt sjuka 
patienter, eller återupplivning av en patient påverkar det honom som mest. Stressen ökar 
något enormt och pressen på sig själv ökar. Han berättar att detta leder till att han ibland blir 
helt utbränd. Emma berättar också att när det är för hög arbetsbelastning med svårt sjuka 
patienter, får man en press på sig själv och stressar mer än vanligt. Emil och jonas berättar att 
det är viktigt med all möjlig stöd från överordnade och kollegor för att klara av pressen och 
stressen.  
Emil förklarar dålig kommunikation mellan kollegorna är påfrestande och mycket stressande 
då de händer att man tappar bort sig själv. Respondenterna menar att flera av dessa faktorer 
bidrar till stressen som sen senare bidrar till utbrändhet då den stressen blir långvarig. 
Gabriella förklarar att otillräckligheten som hon känner kan ibland bero på att det är brist på 
stöd från överordnade och kollegor. Hon förklarar att det känns som att de inte blir sedda 
eller uppmärksammade för de arbetet de utför. Eventuellt leder detta till att man blir utbränd 
för det fungerar inte längden, man behöver all stöd och respekt som finns, för att kunna orka 
och fortsätta utföra sitt arbete bra. 
 

 
“Jag behöver stöd och motivation från mina kollegor för att orka fortsätta” 

 
“Att återuppliva en patient är krävande och en tyngd för mig” 
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8.8 Förebygga stressen 
 
När det var hög arbetsbelastning och som mest tryck på akutmottagningen var det väldigt 
svårt att kunna hantera stressen berättar respondenterna. Det var inte lätt att stanna upp och 
andas ut eller kunna ta en paus, utan man behövde jobba fort och se till att allt går rätt och 
som det ska. Respondenterna berättar även att för att lättast handskas med stressen var det bra 
om man tog några minuter, lägga upp arbetet och ta en sak i taget. Bra samarbetning och stöd 
från kollegor emellan varandra underlättade även stressen.  
 
Respondenterna berättar att det var viktigt att ta en sak i taget och prioritera sitt arbete. Det är 
lätt att man avbryter varandra och då är det lätt att påbörja ett annat arbete, och det är då det 
blir ännu stressigare. Därför anser de att det är väldigt viktigt att ta sitt egna ansvar och göra 
klart sitt arbete innan de påbörjar något annat arbete. 
Cecilia som är vårdplatskoordinator berättar att en lösning hade varit om det fanns tillräckligt 
med vårdplatser, för då känner man inte den pressen och stressen till att hitta platser till 
patienterna.  
Jonas som är sjuksköterska berättar att man ska vara självsäker på det man gör, för då känner 
man sig lugnare och inte lika stressad. Man ska fråga om man inte vet för det underlättar 
istället för att gå runt och undra.  
Sofia förklarar att man brukar fråga ledningsläkaren som är en sorts bollplanka för dem och 
vägleder dem under skiftet. Detta underlättar mycket för oss och man hittar en rutin och vet 
vad man ska göra förklarar respondenten  
 
Respondenterna förklarar även att man ska separera sitt privatliv från sitt arbetsliv. När man 
kommer hem ska man släppa jobbet och sluta tänka på det, för annars kommer man fortsätta 
stressa. Respondenterna berättar att de behöver umgås med vänner och familj, träna och vila 
för att handskas med den stressen de känner. 
 

“Man får försöka hitta lösningar, man får samarbeta och kommunicera. Det är viktigt med 
en positiv inställning och inte vara negativ, annars kommer man stressa mer“ 

 
 

Jag försöker alltid vara professionell, och tar inte ut stressen på mina kollegor. Det handlar 
om profession här”  

 

9. Analys 

 
I detta kapitel analyseras resultatdelen, med koppling till vår teoretiska referensram. 

 
En stressig situation i arbetsplatsen är definitivt när det är högt tryck av patienter, särskilt på 
natten då det är brist på läkare på nattskiften. Då på dagen är det tre läkare, tre sjuksköterskor 
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och tre undersköterskor i varje team, och på natten är det en av varje yrkesroll i varje team, 
totalt är det fem team. Det som gör att det förekommer stress på arbetsplatsen är 
huvudfaktorer som personalbrist, brist på avdelningar och brist på resurser. 
 
(Almén 2017, s.49-50) teori beskriver stress som en aktivitet hos en människa som kan 
upplevas både negativ och positivt, men att det är oftast är en negativ upplevelse av stress. 
Det kan handla om att man upplever hot, blir kritiserad eller göra bort sig. I resultatet visade 
det sig att majoriteten av sjukvårdspersonalen upplevde negativ stress. Sex av åtta 
respondenter upplever att stressen påverkar dem negativt. De upplever stressen i samband 
med hotfulla patienter och överbelastning. De andra två respondenterna upplevde en positiv 
stress då de jobbar mer produktivt och effektivt och trivs bättre i högt tempo.  
 
I teorin beskrivs det även att stressymptom används i sammanhang med stressrelaterad 
ohälsa. (Almén 2017, s.49-50) förklarar att långsiktiga hälsoeffekter av stress leder till 
huvudvärk, trötthet, irritabilitet och sömnsvårigheter. I resultatet visade det sig att de 
respondenter som upplevde en negativ stress, upplevde även att de hade svårt att sova, vilket 
gjorde även att de fick huvudvärk och eventuellt ledde detta till att man blir trött och utbränd. 
(Almén 2017, s.19) skriver även att sjukskrivningar och sjukfrånvaro på arbetsplatsen är ofta 
relaterat till den arbetsrelaterade stress. I resultatet framgick det att för att slippa denna stress 
kunde respondenterna sjukanmäla sig, och på grund av att patienterna kunde agera aggressivt 
och hotfullt, och detta gjorde att man inte hade någon arbetslust kvar. 
 
Almén 2017, s.51) teori om långvarig verse akut stress, menar han att den akuta stressen är 
mer kortvarig och aggressiv där människan försöker kontrollera och handskas med hotfulla 
patienter och situationer. Om man inte bekämpar denna situation kommer individen att känna 
sig utmattad snarare än aggressiv. I resultatet visade det sig att respondenterna handskas 
mycket med hotfulla och otrevliga patienter vilket ökar stressen, men att det varar bara i 
stunden. De berättar även att man ska stanna upp och ta några minuter och andas för att lugna 
ner sig själva och då blir det endast en kortvarig stress. I resultatet framgick det även att om 
man inte vilar, sover bra eller handskas med stressen och situationerna leder detta till att 
stressen blir långvarig och eventuellt kommer individen att blir utbränd. 
 
I (Holmström & Ohlsson 2014, s.32) teori om arbetsrelaterad stress förklaras det att olika 
omständigheter i arbetsplatsen kan innebära att stressresponsen sätts igång. Det förklaras att 
tidspress, långa arbetstider, överbelastning och fysiskt och psykiskt arbete och brist på 
personal är olika faktorer. Krav på sig själv och sitt arbete är även en faktor till att sätta igång 
stressresponsen. 
I resultatet framgick det att respondenterna upplever stress på arbetsplatsen när det är kväll 
och nattskift då det är mindre personal. Även att när det var mycket att göra fick man jobba 
över även om man inte vill. Att ta allvarligare patienter med sämre tillstånd är något som 
påverkade respondenterna psykiskt och ökade stressen. Det framgick även i resultatet att 
respondenterna upplevde stress när det var hög arbetsbelastning med för många patienter som 
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inte kunde få tillgång till en vårdplats. Respondenterna kände en press på sig, då till exempel 
man var tvungen att jobba snabbt och hitta vårdplatser som inte fanns. 
  
(Holmström & Ohlsson 2014, s.37) och (Währborg 2009 s, 72-74) förklarar även att det ska 
finnas en god arbetsmiljö, där personalen ska känna sig trygga med goda sociala relationer 
och stöd från chefer och kollegor. Dålig information, brist på ledarskap och dåliga relationer 
är stressande faktorer. De förklarar att brist på stöd från kollegor och arbetskamrater kopplas 
till något som kallas för samvetsstress, där de menar att personalen inte blir sedda och känner 
sig otillräckliga.  
Detta kan kopplas till resultatet då det framgick att dålig kommunikation mellan kollegor och 
överordnade är påfrestande och bidrar till den ökande stressen. De framkommer även i 
resultatet att det finns brist på stöd från kollegor och överordnade på arbetsplatsen och det gör 
så att respondenterna känner sig otillräckliga då de inte blir uppmärksammade och sedda. Det 
krävs bra kommunikation och samarbete för att det ska funka. Om detta inte finns med 
händer det lätt att man kan tappa bort sig själv. 
 
(Dahlberg & Segesten 2010, s.47) förklarar att det finns olika faktorer som ska påverka 
individen när den stressar. I teorin förklaras det att  hälsan är något som värdesätts i 
sjukhusmiljön. Individen ska värna om sin hälsa och det kan göras genom sambearbetning 
och stöd mellan kollegor. I resultatet framkommer det att respondenterna anser att deras egna 
hälsa är viktig för att orka med en arbetsdag. Det framkommer även att det är viktigt med bra 
samarbete och stöd mellan kollegor för att orka och må bra. (Dahlberg & Segesten 2010, s 
48-49) förklarar även att en individ ska vara trygg, frisk och välmående för att kunna orka en 
arbetsdag och utföra sitt arbete korrekt. I resultatet framkommer det att när man inte fått 
tillräckligt med bra sömn och vila upplever de trötthet, och detta gör så att de blir 
konsekvenser för sitt arbete då det inte utförs rätt. När man är trött är det lätt att man missar 
saker som är viktiga och inte bör missas, och därför bör man vara pigg och må bra. Det 
framkommer även i resultatet att respondenterna sjukanmäler sig när de inte fått tillräckligt 
med bra sömn och är trötta. (Dahlberg & Segesten 2010, s. 55-56) förklarar även att 
välbefinnandet är viktigt hos en individ. När människan upplever lugn och ro har man en 
känsla av välbefinnande och individen kommer att kunna agera bättre i olika situationer och 
klara av sin vardag. I resultatet framkommer det att de flesta tänker på jobbet även när de inte 
är i tjänst. Detta gör så att de inte får någon lugn och ro. Det framkommer även att för att inte 
tänka på arbetet brukar man göra olika aktiviteter, men majoriteten av respondenterna 
upplever att de inte finns någon ork till detta. 
 
(Währborg 2009 s, 39-40) teori om utbrändhet förklarar att när man stressar upplever 
vårdpersonal emotionell utmattning och negativa tankar och känslor för sina patienter vilket i 
sin tur kommer att leda till utbrändhet. Teorin kopplas till resultatet där det framkommer att 
den stressiga arbetsmiljön gör så man blir utbränd. Respondenterna upplever negativa tankar 
och känslor om att de inte är tillräckliga för sina patienter eller ger dem den bästa vården. 
(Währborg 2009 s, 72-74) förklarar även att svårt sjuka patienter, återupplivning och etiska 
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konflikter bidrar till utbrändhet. I resultatet framkommer det att när de får riktigt svårt sjuka 
patienter eller återupplivning påverkas de som mest. Stressen ökar enormt då man har en stor 
press på sig själv, som tillslut gör så att de blir helt utbrända. I resultatet framkommer det att 
man behöver all stöd och respekt för att kunna orka, för eventuellt kommer detta leda till 
utbrändhet 
 
Man kan se en stor koppling mellan teorin och resultatet då det framkommer i resultatet 
mycket om det som skrivs i teorin. 
Genom de olika positionerna som respondenterna hade i arbetet kunde vi se att vissa personer 
stressar mer än andra. Vi kunde se att plats koordinatorn stressade mer då det var väldigt stor 
press på henne för att fixa platser åt patienterna. Även läkarna hade stor press på sig då de 
fick ta hand om allvarligare patienter med allvarligare tillstånd och de gjorde så att de 
stressade mer än de vanliga sjuksköterskorna eller undersköterskorna. Vi märkte dock ingen 
skillnad mellan könen då både upplevde stress på olika sätt.  
 
 

10. Diskussion 

 
I detta kapitel diskuteras resultatet som framkommit, med koppling till den tidigare 
forskningen som studerats kring ämnet.  

 
I tidgare forskning menar Morrison och joy (2016) att döden, trauma och våld är regelbundna 
händelser som bidrar till de stressiga miljöer sjuksköterskorna jobbar i, en konsekvens av 
dessa stressorer kan kallas för sekundär traumatisk stress som är en form av en psykisk 
ohälsa. De viktigaste faktorerna som kunde påverka förekomsten av stress var återupplivning 
av patienter och döden. I resultatet kunde vi se att svåra fall av patienter ökade stressen hos 
sjukvårdspersonalen på akutmottagningen. Personalen som fick ta hand om lite allvarligare 
patienter med svårt tillstånd eller även återuppliva en patient kände en stor press och kände 
stressen som mest.  
I tidigare forskningen framkommer det även att en långvarig stress kan leda till psykisk 
ohälsa, försämrad kvalitetsvård, vilket innebär att man gör missar i sitt arbete. I resultatet 
framkommer det att medarbetarna kunde missa viktiga detaljer i arbetet, som till exempel att 
ge medicin till patienten när de stressade och sedan grubbla över detta hemma. Det 
framkommer även i resultatet att denna stress, om den blir en långvarig stress leder detta till 
att personalen kommer bli utbrända och få en psykisk ohälsa. 
 
I resultatet framgick det att respondenterna tyckte att våld och hot från patienter minskar 
arbetslusten och ökar stressen, och stressen på arbetsplatsen har många gånger varit 
anledningen bakom sjukanmälningar. Stressande incidenter på akutmottagningen kan vara 
djupgående och sjukvårdspersonalen anser att aggression, våld, död av patienter eller 
återupplivning uppfattas som känslomässigt och fysiskt krävande för dem vilket startar igång 
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stressen. Detta gör så att personalen inte har någon arbetslust och väljer att sjukanmäla sig för 
att slippa stressen. 
I tidigare forskning förklarar Healy & Tyrrell (2011) att den arbetsrelaterade stressen har lett 
till många sjukskrivningar. Det förklaras att det är väldigt känslomässigt, fysiskt och psykiskt 
krävande för personalen. I denna tidigare forskning har de studerat upplevelser från läkare 
och sjuksköterskor där de själva berättar vad som orsakat stressen. Vi kan koppla tidigare 
forskning och resultatet då båda två visar samma faktorer för förekommande av stress. I 
Healy & Tyrrell (2011) tidigare forskning skriv det även hur stressen ska handskas och på 
långvarigt håll minskas. Ett sätt är att genom god kommunikation och tillräckligt med stöd 
från kollegor och överordnade. Detta kan kopplas till resultatet då det förekommer att 
respondenterna tycker det är viktigt med stöd, bra kommunikation och bra samarbete från 
överordnade och kollegor för att det ska funka och arbetsdagen ska gå bra och på så sätt 
stressar man mindre. 
 
I resultatet framkommer det att enligt respondenterna trötthet något som de upplever på grund 
av sin arbetsmiljö och arbetsplats. Respondenten förklarar vidare att det är svårt att göra 
andra aktiviteter efter jobbet då man är helt slut på energi. Även arbetsmiljön ökar stressen då 
respondenten oftast har hög prioriterade avdelningar som innebär allvarligare tillstånd hos 
patienter. Det framkommer även i resultatet om hur viktigt de är för personalen att få socialt 
stöd och uppmärksammas för de arbetet de utför. Detta kan kopplas till den tidigare 
forskningen där Adriaenssens et.al (2011) förklarar att arbetsmiljöer och jobbegenskaper hos 
sjuksköterskor är viktiga stress och hälso resultat menar att akut- avdelningar bör ständigt 
kontrolleras för att kunna identifiera faktorer som leder till stressig hälsa för att sedan ta fram 
lämpliga åtgärder. i tidigare forskningen visas det att sjuksköterskorna inte får den beröm de 
förtjänar för det arbetet de utför och inte heller något socialt stöd som är viktigt för att klara 
av sin arbetsdag. 

I resultatet framgick det att sex av åtta respondenter tycker att det är stressigt varje dag på 
arbetsplatsen, detta bidrar till en sorts långvarig stress bland sjukvårdspersonalen. 
Respondenterna påpekar även hur viktig relationen är mellan sjukvårdspersonalen och 
patienter, när patienten är våldsam bidrar det till stress och oro hos sjukvårdspersonalen. 
Relationen mellan dessa två parter skall vara god och professionell, där sjuksköterskorna 
förklarar vidare att dem måste informera patienter om alla steg i processen med mera. I 
tidigare forskning behandlar Billeter-Koponen & Freden (2005) just det här ämnet och 
förklarar vidare om långvarig stress hos sjuksköterskor, utbrändhet samt relationer mellan 
sjuksköterskor och dess patienter. De förklarar att den akuta stressen höjer stresshormonerna 
och detta kan leda till utbrändhet och sömnbesvär. De skriver även att en människa som 
stressar för länge (långvarig stress) kommer att känna ångest, depression, sömnbesvär, 
huvudvärk och utbrändhet. 
I resultatet framkommer det mycket om hur respondenterna upplever trötthet då de inte fått 
vila eller sova tillräckligt bra. De menar även att stressen gör så att man får sömnbesvär och 
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detta leder till att man inte orkar nästkommande arbetsdag. Man blir eventuellt utbränd av 
långvarig stress där man får för lite sömn och vila. 

I tidigare forskning förklarar Collis (2010) att högt tryck av patienter och överbelastning är en 
faktor som leder till stress. Det förekommer att överbelastningen av patienten förekommer 
när det inte finns tillräckligt med vårdplatser på akutmottagningar. Anledningen är att det inte 
finns tillräckligt med resurser eller vårdplatser, vilket leder även till lång väntetid för 
patienterna. I resultaten skriver vi om en av våra respondenter som är vårdplatskoordinator 
som har till uppgift att hitta en patient en lämplig plats utifrån patientens tillstånd. 
Vårdplatskoordinator har ständig stress då det är ont om lokaler i akutmottagningen och ont 
om vårdplatser, det är då stressen ökar som mest när det är högt tryck av patienter hävdar 
respondenten. Det är en stor press på en att försöka lösa vårdplatser när det inte ens finns och 
då stressar man som mest framkommer det i resultatet. Collis (2010) förklarar även att 
överbelastningen gör så att patienterna lämnar innan slutförd behandling och då börjar 
patienterna bli otrevliga och klaga. I resultatet framkommer det hur personalen känner sig 
otillräckliga och får negativa tankar kring deras patienter då de anser att de inte gett dom den 
bästa möjliga vården. 

Abraham et.al (2018) förklarar att sjukvårdspersonal är i behov av bra samarbete och stöd 
från kollegor för att övervinna nervositeten som medföljer vissa fall av patienter, att 
övervinna nervositet hindrar i sin tur till att stress uppkommer och varar. Detta kan kopplas 
till vårt resultat då det framgick att respondenterna på Sahlgrenska uppskattar bra samarbete 
mellan kollegor och överordnade då det förebygger stress som kan uppkomma. Det 
framkommer att det är väldigt viktigt med bra ledarskap och kommunikation för att orka en 
vardag. Samarbetning gör så att man inte stressar lika mycket då man delar och 
kommunicerar kring arbetsuppgifterna. 

Sammanfattningsvis kan man se väldigt många likheter mellan den tidigare forskningen och 
resultatet då det framkommer samma svar kring upplevelser av stress. 
Dock framkom det i resultatet att vissa respondenter upplevde en positiv stress, där de 
hanterade stressen på ett väldigt bra sätt som inte påverkade dem negativt. De kände att de 
jobbade bättre av stressen och upplevde endast stressen som positiv. Detta framkom inte i den 
tidigare forskningen, utan det framkom endast att stressen upplevs som en negativ stress, inte 
att den även kan vara positiv för vissa individer. 
 

11. Metoddiskussion 

 
I detta kapitlet diskuteras fördelar och nackdelar med den valda metoden för studien. 
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Som tidigare sagt ansågs den kvalitativa metoden som den lämpligaste tillvägagångssättet för 
studien, då den avser att få en inblick av personalens upplevelser kring stressen på 
akutmottagningen. Det kan både finnas nackdelar och fördelar med kvalitativa intervjuer. 
Av kvalitativa metoder kan man gå in mer på djupet kring frågorna och få tydligare svar, och 
även föreställa sig vad personalen kan gå igenom. När vi genomförde intervjuerna kunde vi 
få en inblick på arbetsmiljön och lokalerna, vilket gjorde att vi kunde förstå oss mer på 
respondenterna och deras upplevelser. 
 
En nackdel som vi ansåg med att genomföra dessa intervjuer var att det var svårt att få 
tillgång till respondenterna eller hitta en bra tid för att kunna genomföra intervjuerna. På 
grund av högt tryck och arbetsbelastning kunde vi endast genomföra kortare intervjuer vilket 
medför mindre material. Vår tid som vi hade för att genomföra intervjuerna var alltså given, 
då vi såg att det knappt fanns någon tid för dom att ställa upp. Det kändes som att vi tog deras 
enda lediga tid där de kanske hade behövt vila och återhämta sig från arbetspasset. Man kan 
säga att vi kände oss på något sätt som en börda att vara där och ta deras tid, som dom knappt 
hade.  
Vi hade velat ha intervjuerna längre där respondenterna kunde berätta ännu mer och och gå 
djupare in men tyvärr fanns inte tillgängligheten eller tiden. Vi är ändå tacksamma för den tid 
de tog för oss och ställde upp, och trots detta kunde vi får svar på våra frågor vi hade. 
Det kan även finnas en nackdel med att personalen fick så kort tid på sig. De kan ha inneburit 
att respondenterna inte fick sagt allt de hade att säga, men även att under deras arbetstid är de 
väldigt stressade. Att dom stressar och samtidigt ska delta i en intervju på sin arbetsplats, kan 
det leda till att deras svar är givna, att de kommer att svara att de känner sig stressade på 
akutmottagningen. Det kanske hade underlättat om man intervjuade respondenterna utanför 
arbetstid, för att få möjliga bästa svar och även den tid man behöver. 
 
 

12. Slutsatser 

 
I detta kapitel återkopplas studiens syfte samt besvarar frågeställningen. 

Genomförandet av denna studie har gjort så att skribenterna har fått ökad kunskap kring 
ämnet. Man har fått se människors upplevelser kring stressen, vilket gjort så att man fått en 
bättre förståelse. 

Syftet med studien var att undersöka om sjukvårdspersonal i Salhgrenska akutmottganingen i 
Göteborg upplever stress på arbetsplatsen och i vilken situation det förekommer samt vilka 
konsekvenser stressen medför.  

Utifrån det empiriska materialet kan man se att majoriteten av sjukhuspersonalen upplever 
stress på individuella sätt. De upplever stress i flera situationer där det påverkar dem på ett 
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negativt sätt. Slutsatserna vi kunde dra utifrån resultatet är att stöd och kommunikation är 
något som anses vara viktigt för sjukhuspersonalen. Respondenterna upplever dock att det är 
brist på stöd och kommunikation och detta förekommer på arbetsplatsen vilket ökar stressen 
och leder till konsekvenser för personalen. Personalbrist och hög arbetsbelastning samt hot 
och våld är påverkande för sjukhuspersonalen. 
Avslutningsvis utifrån det empiriska materialet kan vi dra slutsatsen på att det finns både en 
negativ och en positiv stress. Dock så upplever majoriteten av respondenterna som 
intervjuades att stressen påverkar dem negativt, där konsekvenser medföljer. Resterande 
upplever att stressen gör så att de arbetar mycket bättre och stressen påverkar dem på ett 
positivt sätt. 
Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte och fått våra frågeställningar besvarade. 

13. Framtida forskning. 

Den tidigare forskningen begränsar sig till stressen akutmottagningar gällande 
sjukhuspersonalen. Vår studie vill bidra till ökad kunskap om varför stressen förekommer och 
vad det kan bero på, samt vad för konsekvenser det leder till.  
 
För att utveckla denna studie skulle man kunna i framtida forskning rikta sig in mer på 
kommunikationen mellan ledningen och arbetarna. I resultatet framgick det att stöd och 
kommunikation mellan chefer och personal är väldigt viktigt för att förebygga stressen och 
därför hade man kunna studera detta mer djupgående i framtida studier. Det skulle även vara 
intressant att studera en mindre belastad akutmottagning, eftersom Sahlgrenska 
akutmottagning är en väldigt överbelastad akutmottagning upplevs det väldigt mycket stress. 
Om man hade valt mindre belastad akutmottagning, hade kanske respondenternas upplevelser 
kring stressen varit annorlunda.  
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14. Bilagor 

14.1 Informationsbrev 
 
Hej. Vi är två studenter från Högskolan i Borås. Vi studerar sista året i offentlig förvaltning 
och skriver därmed vårt examensarbete. Detta examensarbete handlar om stress inom 
akutmottagningar. Vi vill studera sjukvårdspersonalens upplevelser av stress, hur och när det 
förekommer stress på deras arbetsplats och vad det medför för konsekvenser. För att kunna 
göra detta behöver vi intervjua cirka tio stycken sjukvårdspersonal, som har blandade 
positioner i arbetsplatsen, detta för att se olika upplevelser.  
Det är frivilligt att medverka i intervjun, samt att respondenten får avbryta intervjun när den 
vill och känner för. Om deltagarna väljer att förbli anonyma, kommer dom att vara det i 
studien. Vi kommer att spela in intervjuerna med godkännande från deltagarna, och detta görs 
endast för att inte missa några detaljer senare. Vi lovar även att all material som samlas in är 
endast för studien och inget annat. Vi är tacksamma för all möjlighet som ges. 
 
Mvh, Aleksandra och Neriman 
 
Ni kan kontakta oss via: 
s171988@student.hb.se  
s172952@student.hb.se  
 
 
14.2 Intervjuguide 
 

● Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
● Berätta hur din arbetsdag ser ut, från start till slut. 
● Upplever du att det förekommer stress på din arbetsplats? 

             - isåfall när och hur?  
● Vad är det som gör att det förekommer stress på din arbetsplats? 
● Hur upplever du en stressig situation på arbetsplatsen? 
● Hur påverkas du av stressen?  

- privat 
- på jobbet  

● Hur påverkas dina arbetsuppgifter av stressen?  
● Hur hanterar du eventuell stress? Hur förebygger du förekomsten av stress? 
● Vilka konsekvenser uppkommer av stress? 
● Har du något mer att tillägga? 
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