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Abstrakt 
 

Titel: Vi vill men orkar inte: Sjuksköterskors beskrivningar av varför de slutar på 

akutmottagning – en kvalitativ studie 

Bakgrund: På akutmottagningen utförs avancerad akutsjukvård som ställer höga krav på 

sjuksköterskans kompetens. Under de senaste åren har dock många sjuksköterskor valt 

att lämna akutsjukvården för att påbörja arbete på annan arbetsplats inom vården. Detta 

leder till att kompetensen hos kvarvarande personalgrupp sjunker och 

arbetsbelastningen på akutmottagningarna ökar relaterat till personalbristen.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa arbetsmiljörelaterade anledningar som leder till 

att sjuksköterskor på akuten slutar sin anställning.  

Metod: Studien utfördes genom kvalitativ design där tio sjuksköterskor beskrev sina 

erfarenheter genom semistrukturerade individuella intervjuer. Deltagarna var alla 

kvinnor verksamma vid olika akutmottagningar i södra halvan av Sverige. Analys av 

data genomfördes med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Studiens resultat pekade tydligt på att sjuksköterskorna upplevde arbetet på 

akutmottagningen som givande samtidigt som det fanns allt för många negativa aspekter 

i form av exempelvis bristande stöd från ledningen, känslan av maktlöshet och 

upplevelse av påverkad hälsa på grund av arbetsmiljörelaterade faktorer. Resultatet 

presenteras i tre kategorier: Stimulerande, Frustrerande och Motiverande, där den sista 

kategorien behandlar sjuksköterskornas egna förbättringsförslag för att orka stanna kvar 

på akutmottagningen.  

Slutsats: Studien påvisar att sjuksköterskorna tyckte om arbetet på akutmottagning men 

att arbetsmiljörelaterade faktorer som stress, påverkan på den egna hälsan och bristande 

stöd från arbetsledningen påverkade deras vilja att stanna på arbetsplatsen. Arbetsmiljön 

på akutmottagningen måste således förbättras och till största delen är det 

arbetsledningen som behöver utveckla sitt ledarskap för att få sjuksköterskorna att 

känna sig uppskattade, delaktiga och sist men inte minst respekterade.  

 

 

Nyckelord: Akutmottagning, akutsjukvård, arbetsmiljö, frustrerande, motiverande, 

stimulerande, säga upp sig, upplevelse.  
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Abstract 
 

Title: We want to, but do not have the strenght: Nurses descriptions of why they quit 

their jobs in the emergency department – a qualitative study 

Background: In the emergency department advanced emergency care is performed 

which place high demands on nurses’ skills. In recent years, however, many nurses have 

chosen to leave the emergency medical care to begin work at another workplace in 

health care. This leads to the a decrease in the skills of remaining staff and the workload 

on emergency departments increases related to staff shortages. 

Aim: The aim of the study was to highlight working environment related reasons that 

makes nurses in the emergency department want to terminate their employment. 

Method: The study was conducted with a qualitative design with ten nurses that 

described their experiences through semi-structured individual interviews. The 

participants were all women active in different emergency departments in the southern 

half of Sweden. To analyze the data a qualitative content analysis was carried out. 

Results: Our results clearly indicated that nurses experienced the work in the emergency 

department as rewarding, whilst there were too many negative aspects in the form of, 

for example, lack of management support, the feeling of powerlessness and experience 

of affected health due to working environment related factors. The results are presented 

in three categories: Stimulating, Frustrating and Motivating, where the last category 

covers nurses own suggestions for improvement to help them have the strength to 

remain at work in the emergency department 

Conclusion: This study demonstrates that nurses enjoy working in the emergency 

department but working environmental factors affected their ability to remain in the 

workplace like stress, impact on their own health and the lack of support from the 

management affected their willingness to stay in the workplace. The work in the 

emergency department must be improved, for the most part it is the workplace 

management that need to develop their leadership to help the nurses achieve the feeling 

of being valued, involved and last but not least respected. 

 

Keywords: Emergency department, working environment, quit, emergency care, 

experience, stimulating, frustrating, motivating. 
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1 Inledning 
Akutsjuksköterskan ska kunna tillämpa systematisk vårdlogistik och säkerställa att 

patienterna får vård och omvårdnad av rätt kvalitet, vid rätt tid och plats och till rätt 

kostnad (Riksföreningen för sjuksköterskor [SENA] & Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2017). Vårdlogistik är ett centralt ämne inom akutsjukvården då patientantalet 

varierar kraftigt och varje patient kan vara med om flertalet undersökningar som alla 

görs i olika rum under samma besök på akutmottagningen (Inspektionen för Vård och 

Omsorg [IVO], 2014). För att detta ska fungera krävs ett väloljat maskineri, ett 

teamarbete där alla vet sin och de övriga medlemmarnas roll (SENA & SSF, 2017).  

Media rapporterar oupphörligt om bristerna i den svenska sjukvården och att 

sjuksköterskor flyr från sjukhusen. Anledningar som anges vara orsak till 

sjuksköterskeflykten är exempelvis lön och arbetsvillkor (Homburg, Van der Heijden & 

Valkenburg, 2013; Hoyle & Grant, 2015; Khowaja, Merchant & Hirami, 2005). Denna 

studie utfördes för att få en djupare insikt i vad som leder till att sjuksköterskor säger 

upp sig från akutmottagningen för att sedermera kunna utnyttja denna kunskap i den 

kliniska verksamheten och på så sätt värna om såväl personalens som patienternas hälsa 

genom att förhoppningsvis kunna minska personalomsättningen och på så sätt även 

förbättra kompetensen hos vårdteamet.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Akutmottagningen 

Akutmottagningen är uppbyggd för att bedriva akutsjukvård. Akut sjukvård avser vård 

inom de första 24 timmarna efter skada eller inträffad sjukdom (Socialstyrelsen, 1995, 

refererad i Socialstyrelsen 2013). Akutmottagningen är en central punkt i 

akutsjukvården som ofta samverkar med andra instanser såsom exempelvis 

vårdavdelningar, vårdcentraler, andra sjukhus, ambulans och SOS alarm (Wikström, 

2012).   

IVO (2014) beskriver att varje akutmottagning är unik och har sin egen organisation, 

storlek, patientsäkerhetskultur och förutsättning för att ta hand om patienterna. 

Gemensamt är dock att de alla har ett ökat antal patienter, otillräckliga lokaler, 

vårdplatsbrist, bristande journalsystem, bristande kompetens, patienter som borde söka 

vård på annan vårdnivå, otillräcklig bemanning och hög arbetsbelastning. På vissa 

akutmottagningar har dessutom majoriteten av sjuksköterskorna arbetat mindre än två år 

(ibid.).  

Utvecklingen inom akutsjukvården och omhändertagandet av patienterna blir mer och 

mer avancerat och resulterar i förväntningar på hög kvalité på omvårdnaden. Detta 

ställer krav på akutsjuksköterskans kompetens och kräver därför fördjupade kunskaper i 

bland annat omvårdnad, etik, vetenskaplig metod, hälsa samt ledarskap utifrån ett 

specifikt akutsjukvårdsperspektiv (SENA & SSF, 2017). 
 

2.2 Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen 

2.2.1 Arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter på en akutmottagning är mycket varierande och 

innehåller bland annat triagering vilket betyder att sjuksköterskan tar emot patienterna, 

tar vitalparametrar, ser över hur patienterna mår och därefter bedömer samt prioriterar 

dem i turordning utifrån det medicinska behovets allvarlighetsgrad. Fler uppgifter som 

ingår i sjuksköterskans uppdrag på en akutmottagning är exempelvis 

omvårdnadsdokumentation och omvårdnadsanamnes (Wikström, 2012). 
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En viktig del i den kliniska bedömningen är att behålla patientens förtroende och ta 

hänsyn till dennes integritet, vilket leder till utmaningar i sjuksköterskans bedömningar 

(Hoyle & Grant, 2015). Resultatet visar att det i många länder införts nationella mål för 

behandlingar på akutmottagningar, vilka innebär en fyra timmars regel från det att en 

patient skrivs in på en akutmottagning till att denne är färdigbehandlad. 

Sjuksköterskorna upplever ett ökat tryck från cheferna för att uppnå detta mål, vilket 

leder till påverkan på deras kliniska beslut, ökad belastning samt en negativ inverkan på 

patientvården (ibid.). 

I sjuksköterskans etiska kod påtalas att sjuksköterskan aktivt ska medverka till att 

utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrund, verka för ett gott samarbete samt 

respektera kollegor och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012).  

Att leva upp till ovanstående etiska värden kan vara svårt samtidigt som man pressas att 

uppnå ett bestämt tidsmål. Målet  upplevs orealistiskt av sjuksköterskorna som anser att 

de inte hinner ta hand om de mest kritiskt sjuka då pressen för måluppfyllelse av 

vistelsetid kortare än fyra timmar är så påtaglig. De upplever sig heller inte se någon 

fördel av målet i patientvården och anser att bemanningen är för låg för att kunna 

uppfylla dessa mål (Hoyle & Grant, 2015). 

Sjuksköterskan på akutmottagningen måste ha förmåga att utföra flera arbetsuppgifter 

på en gång. Sjuksköterskan måste ha överblick över samtliga patienter för att kunna 

upptäcka om någon försämras i sitt tillstånd och då belastningen är hög kan känslan av 

otillräcklighet vara påtaglig, vilket leder till att sjuksköterskan endast utför nödvändiga 

arbetsuppgifter inne hos patienten för att så snabbt som möjligt kunna komma tillbaka 

till sin expedition och åter skapa sig en helhetsbild av situationen (Wikström, 2012). 

Sjuksköterskor på akutmottagning anser att multitasking, att hantera flera uppgifter 

parallellt, är en positiv del av arbetet och inte något stressande. Flertalet av 

sjuksköterskorna anser det vara en nödvändighet att kunna multitaska om man ska 

arbeta på en akutmottagning och att arbeta med någon som inte har den förmågan 

upplevs som stressande (Forsberg, Athlin & Schwarz, 2015).  

Arbetsbelastningen är ofta ojämn på akutmottagningen och antalet besök varierar 

kraftigt då det inte förekommer någon planerad verksamhet på akutmottagningen 

(Wikström, 2012). 

Arbetet på akutmottagning bygger i stor utsträckning på tyst kunskap och beprövad 

erfarenhet, i och med detta och det höga arbetstempot är det särskilt viktigt att 

nyanställd personal får en bra handledning och stöttning i nya arbetsuppgifter. Det är 

erfarenheten som gör att sjuksköterskorna så småningom kan ta egna beslut och göra 

bedömningar av patienternas hälso-/ohälsotillstånd (Wikström, 2012). Sjuksköterskor 

upplever ofta att de inte får den stöttning de behöver från kollegor och arbetsledning 

vilket leder till ökad frånvaro, utbrändhet och minskad produktivitet. Stress och 

utbrändhet kan överföras inom personalgruppen och kan påverka hela arbetsgruppen 

negativt (Gillespie & Mellby, 2003). Dessutom kan stress i arbetet bero på faktorer 

såsom att patienter som ska läggas in inte kommer till vårdavdelning inom rimlig tid, att 

behöva vänta på provsvar och att arbeta med mindre erfarna kollegor (Forsberg et al., 

2015).   

Som beskrivet av IVO (2014) så har majoriteten av sjuksköterskorna på vissa 

akutmottagningar arbetat mindre än två år och det kan såklart vara en svårighet när 

nyanställda ska läras upp. Även Khowaja et al. (2005) rapporterar att en tydlig majoritet 

(70%) av sjuksköterskorna på den akutmottagning de studerat endast hade arbetat i två 

till tre år och om den rådande personalen inte är erfaren kan de heller inte lära upp ny 

personal på ett optimalt sätt.  
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Att arbeta på akutmottagning är således påfrestande och faktorer som kan påverka 

upplevelsen av arbetsmiljön är sjuksköterskebrist, långa väntetider och sjuksköterskans 

känsla av att inte kunna upprätthålla en god patientsäkerhet. 

 

2.2.1.1 Sjuksköterskebrist 

Under flera år har det rapporterats om en eskalerande brist på sjuksköterskor i Sverige 

och i juni 2016 publicerades en rapport där de tjugo yrkesgrupper med störst brist på 

sökande till jobben presenteras, åtta av yrkena var sjuksköterskor inom olika 

inriktningar (Arbetsförmedlingen, 2016). Även Socialstyrelsen (2016) rapporterar att 

trots en liten ökning (1%) av sjuksköterskor så uppger många landsting att efterfrågan är 

större än tillgången. Siffror från Statistiska Centralbyrån [SCB] (2015) visar att 88% av 

arbetsgivarna upplever brist på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor och 75% 

upplever brist på nyutexaminerade grundutbildade sjuksköterskor. 

Sawatsky och Enns (2012) rapporterar om en eskalerande brist på sjukvårdspersonal, 

speciellt på akutmottagningarna vilket resulterar i sämre ekonomi inom vården och 

sämre vårdresultat, effekter som härrör till bland annat sjuksköterskevakanser och 

överbeläggningar. 

Patientsäkerheten och organisationen kan enligt Fitzpatrick, Campo och Gacki-Smith 

(2014) vara hotad av att så många sjuksköterskor lämnar akutmottagningen och att detta 

är något som bör tas på största allvar. 

 

2.2.1.2 Väntetider 

IVO´s (2014) tillsyn av akutmottagningar i sjukvårdsregionerna Uppsala och Örebro 

resulterade i oroväckande resultat. Bland annat inspekterades väntetiderna på 

akutmottagningarna och resultatet påvisade att en stor bidragande orsak till väntetider 

på akuten är brist på vårdplatser, patienter som behöver läggas in på vårdavdelning blir 

kvar på akuten vilket leder till förlängda väntetider samt en ökad arbetsbelastning för 

personalen på akutmottagningen. Ytterligare en bidragande orsak till väntetider på 

akuten är bristen på tillgänglig kompetens vilket leder till att det tar längre tid innan 

patienterna kan bedömas av sjuksköterska eller läkare. Dessutom beskrivs att en ökad 

andel av de patienter som söker vård på akutmottagningen skulle kunna få adekvat 

behandling inom primärvården (ibid.). Således förlängs även väntetiderna för de 

patienter som är i behov av akutmottagningens resurser. 

 

2.2.1.3 Patientsäkerhetsrisker 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010) kap. 6, 4§ är hälso- och sjukvårdspersonalen 

skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Detta är svårt för personalen 

att uppnå med tanke på hur akutsjukvården ser ut i dagsläget enligt IVO (2017). 

Patientsäkerhetsriskerna genomsyrar akutsjukvården och en av faktorerna som kan hota 

patientsäkerheten är den höga arbetsbelastningen vilken leder till övertidsarbete och 

stress för personalen. Även underbemanning är en bidragande orsak som medför ökad 

risk för bristfälliga bedömningar (ibid.). Lågprioriterade patienter kan ibland bli 

placerade i väntrum eller intilliggande lokaler vilket kan öka risken att missa 

försämringar i patienternas allmäntillstånd. Personalen som inte har direkt överblick 

över patienterna kan missa förändringar i deras tillstånd, vilket kan leda till att 

nödvändig omtriagering och omprioritering ej utförs (IVO, 2014). 

Resultatet av sjuksköterskebristen är bland annat långa väntetider vilket leder till att de 

patienter som inte orkar vänta på sin tur väljer att gå hem utan att ha blivit undersökt av 

läkare. Detta påverkar direkt patientsäkerheten och den underbemannade personalen 

uppvisar dessutom bristande förmåga att utföra evidensbaserad vård vilket genererar 

sämre behandlingsresultat (Sawatzky & Enns, 2012). 
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Även Ehsani et al. (2013) behandlar viktiga mål inom hälso- och sjukvården där just 

patientsäkerheten är ett av de viktigaste begreppen, ett begrepp som dessutom är en viktig 

faktor för att kunna upprätthålla en bra kvalitet inom hälso- och sjukvården. 

Felmedicinering är ett av de vanligaste felen i vården och kan resultera i två extra 

vårddygn per patient. De flesta misstag som begås i läkemedelshanteringen kan kopplas 

till exempelvis stress, trötthet eller bristande erfarenhet hos den sjuksköterska som 

administrerat läkemedlet (ibid.).  

Akutmottagningar i Sverige står enligt IVO (2014) inför stora utmaningar och 

patientsäkerhetsrisker relaterat till bristande kompetens och otillräcklig bemanning. 

Bartel, Beaulieu, Phibbs och Stone (2014) beskriver att när erfarna sjuksköterskor 

slutar, personal nyanställs samt när bemanningssjuksköterskor används försämras 

produktiviteten signifikant. Vårdkvaliteten förbättras genom mer utbildning till 

sjuksköterskorna. Erfarenhet från den avdelning de arbetar på spelar även den in i hur 

kvaliteten på vården blir, ökad erfarenhet leder till förbättrade vårdresultat.  

Sjuksköterskorna har bevisligen en påfrestande arbetssituation där arbetsmiljörelaterade 

faktorer som underbemanning, stress och patientsäkerhetsrisker slutligen skulle kunna 

leda till att sjuksköterskorna utvecklar en önskan om att säga upp sig och börja arbeta på 

annan arbetsplats. 

 

2.3 Anledningar till att sjuksköterskor önskar sluta på 

akutmottagningen 

Enligt Homburg et al. (2013) är missnöje med arbetsledningen och lönenivåer som inte 

motsvarar arbetets ansvarsnivå anledningar till att sjuksköterskor säger upp sig från 

akutmottagningar i Nederländerna. Två Nordamerikanska studier påvisar dels att 

underbemanning och skiftarbete är bidragande motiv till att sjuksköterskor säger upp sig 

(Sawatzky & Enns, 2012) samt att sjuksköterskor väljer att sluta på grund av dåliga 

löner, bristande respekt från arbetsledningen och generell missbelåtenhet med 

arbetskulturen inklusive kollegor, dålig bemanning samt långa arbetstider (Feather, 

Ebright och Bakas, 2015). En studie utförd i Pakistan påvisar att sjuksköterskorna anser 

att de är underbemannade, trots detta behöver de utföra exempelvis renbäddning av 

sängar vilket påverkar deras arbetsbelastning negativt, dessa arbetsuppgifter kunde 

utföras av annan yrkeskategori enligt de tillfrågade sjuksköterskorna (Khowaja et al., 

2005). Sjuksköterskorna uttrycker även ett missnöje över att inte respekteras av 

arbetsledningen, de upplever dessutom att ledningen inte bryr sig om deras problem. 

Sjuksköterskorna upplevde dock även positiva delar av arbetet såsom en säker 

arbetsmiljö, möjlighet till professionell och personlig utveckling samt positiva 

kommentarer från patienter och anhöriga men dessa positiva delar vägde tyvärr lättare 

än de negativa delarna (ibid.). 

 

3 Teoretisk referensram 
Studien utfördes med ett holistiskt vårdvetenskapligt synsätt  med fokus på begreppen 

hälsa och miljö. Centralt inom den vårdvetenskapliga disciplinen är att varje människa 

är unik (Wiklund, 2003). Vårdvetenskapen har många olika funktioner och dess resultat 

kan vara av intresse för många olika aktörer. Ett av dess syften är att skapa kunskap som 

är utvecklande för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3.1 Hälsa 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som kan tolkas olika beroende på vilket synsätt 

man har för att betrakta begreppet, för den som betraktar begreppet ur ett 
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vårdvetenskapligt paradigm förstås hälsan i relation till livet och den livssituation 

personen befinner sig i (Wärnå-Furu, 2012). Hälsa är en resurs som erövras genom att 

kunna kontrollera sin livssituation och visar sig således genom känslor, handlande, 

attityder och prestationer. Flertalet teorier kring hälsa finns att finna i den 

vårdvetenskapliga litteraturen, gemensamt för dem alla är dock att de ser till människan 

som helhet och att det inte är möjligt att uppnå hälsa om inte alla delarna är i balans. 

Med detta inte sagt att hälsa innebär frånvaro av sjukdom eller obehag utan endast att en 

strategi för att hantera livet, så som det ser ut just i stunden, måste finnas tillgänglig och 

individen måste vara i stånd att använda sig av denna hanteringsstrategi (ibid.).  

 

3.2 Miljö 

Redan Florence Nightingale förstod och påtalade vikten av en god miljö för att främja 

ett helande och läkande, detta är en insikt som ännu speglar tankar kring vården och 

dess utformning (Ylikangas, 2012). Omvårdnadens kontext utgörs av dess miljö och 

människan är medelpunkten i miljöns centrum, förändringar i miljön påverkar 

människans sinnesstämning och för att kunna hantera dessa förändringar måste 

människan inneha anpassningsförmåga. Hur människan upplever en miljö förklaras 

genom den psykosociala miljö som råder, den emotionella atmosfären, där attityder, 

kommunikation, goda relationer, möjlighet till privatliv och samvaro samt tillgång till 

information beskrivs som väsentliga element. Vårdarnas arbetsmiljö och arbetsglädje 

påverkar vårdandet. En god vårdande miljö kan skapas först då man ser helheten och 

även sin egen roll i den (ibid.). 

 

4 Problemformulering 
Antalet yrkesverksamma sjuksköterskor upplevs ha minskat kraftigt under de senare 

åren, bland annat på akutmottagningarna i Sverige (SCB, 2015). Detta innebär 

underbemanning, ökad arbetsbelastning, mer övertid för att täcka upp de luckor som ej 

är bemannade, fler patienter per sjuksköterska, mer stress och en försämrad 

patientsäkerhet för de som söker vård på akutmottagningen (IVO, 2017). Bristen på 

sjuksköterskor slår hårt även mot avdelningarna som är tvungna att stänga ner 

vårdplatser, vilket i sin tur leder till överbeläggning på akutmottagningarna då 

inläggningsklara patienter tvingas ligga kvar på akutmottagningen i väntan på ledig 

vårdplats (IVO, 2014; IVO, 2017). De arbetsmiljörelaterade påfrestningarna är påtagliga 

och akutmottagningarna i dagens Sverige bemannas dessutom till stor del av relativt 

oerfarna sjuksköterskor vilket leder till en kompetensförlust och ökade 

patientsäkerhetsrisker (IVO, 2014). För att kunna påverka situationen finns behov av 

kunskap kring påverkbara anledningar till att sjuksköterskor väljer att sluta på 

akutmottagningen.   

Flera studier (Hunsaker, Chen, Maughan & Heaston. 2015; Fitzpatrick et al. 2014; 

Khowaja et al. 2005) har utförts för att hitta orsaker till varför sjuksköterskor lämnar 

sina arbeten på akutmottagningarna, många är utförda med en kvantitativ ansats. Endast 

en av ovanstående (Khowaja, 2005) är utförd med kvalitativ ansats och relaterat till 

kulturella skillnader anses inte dess resultat direkt överförbart till svensk kontext. För att 

kunna öka sjuksköterskornas kompetens och således även patientsäkerheten finns ett 

behov av att studera hur sjuksköterskor i Sverige beskriver upplevelsen av arbetet på 

akutmottagning samt anledningar till att sluta på akutmottagningen.  
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5 Syfte och frågeställning 
Att belysa sjuksköterskors upplevelse av arbetet på akutmottagning samt 

arbetsmiljörelaterade anledningar som lett till att de valt att säga upp sig. 

 

Syftet preciseras genom nedanstående frågeställningar: 

- Vad tyckte sjuksköterskorna om arbetet på akutmottagningen?  

- Vilka är de arbetsmiljörelaterade anledningarna till att sjuksköterskorna väljer att säga 

upp sig? 

- Kan något på arbetsplatsen påverka sjuksköterskornas inställning till att arbeta kvar på 

akutmottagningen? 

  

6 Metod 

6.1 Design 

Denna studie utfördes med en kvalitativ design där syftet med studien var att förstå 

sjuksköterskornas upplevelser utifrån ett holistiskt vårdvetenskapligt synsätt. För att 

lyckas uppnå förståelse för upplevelser är människors berättelser att föredra enligt 

Henricson och Billhult (2012). Inom det kvalitativa synsättet ses omvärlden som 

kontextberoende, komplex och subjektiv vilket gör att ingen objektiv sanning 

eftersträvas utan sanningen ligger i betraktarens öga (Lundman & Graneheim, 2012), 

det är denna subjektiva sanning som eftersträvades i studien.  

 

6.2 Urval 

Urvalet för denna studie består av sjuksköterskor som arbetat max tre år på 

akutmottagning i Sverige innan de sagt upp sig för att påbörja arbete på annan 

arbetsplats inom vården. 

Sjuksköterskorna rekryterades genom ett strategiskt urval där författarna hörde sig för 

bland kollegor och andra bekanta för att finna lämpliga individer till studien. I ett 

strategiskt urval väljs deltagarna inte ut slumpmässigt utan kan väljas ut beroende på att 

de har erfarenhet gällande syftet i studien eller genom att de passar in i studiens 

inklusionskriterier (Henricson & Billhult, 2012). Åtta sjuksköterskor rekryterades på 

ovanstående sätt. 

Kort information och förfrågan om intresse för deltagande lades även ut på sociala 

medier i särskilda nationella grupper för sjuksköterskor, se bilaga A. De sjuksköterskor 

som deltog i studien hörde alla av sig själva till författarna och meddelade sitt intresse 

att delta antingen efter att de själva sett förfrågan eller efter att någon bekant påkallat 

deras uppmärksamhet för förfrågan. Sex stycken sjuksköterskor rekryterades genom 

sociala medier.  

För att få en varierad bild av sjuksköterskornas upplevelse inkluderades såväl 

grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor i studien. Sjuksköterskor som 

arbetat längre än tre år exkluderades ur studien då tidigare studier visat att många 

verksamma sjuksköterskor på akutmottagningar varit på arbetsplatsen max två till tre år 

(IVO, 2014; Khowaja et al., 2005) och tanken med studien var att utforska huruvida det 

fanns påverkbara arbetsmiljömässiga faktorer som kunde påverka detta faktum. Även de 

sjuksköterskor som fortfarande arbetade kvar på akutmottagningen exkluderades.  

Fjorton kvinnliga sjuksköterskor meddelade sitt intresse, tre av dessa exkluderades då 

de arbetat för länge på akutmottagningen. Initialt intervjuades elva sjuksköterskor, en av 

dessa intervjuer exkluderades i analysen då innehållet i intervjun inte svarade till 

studiens syfte gällande arbetsmiljömässiga orsaker till uppsägning. 
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Av de tio deltagare vars intervjuer utgjorde grund för analys var fem stycken 

grundutbildade och fem stycken specialistutbildade. Deltagarna var i åldersspannet 29–

55 år. Samtliga deltagare gav informerat samtycke till deltagande i studien, både 

muntligt och skriftligt samtycke insamlades innan intervju. Deltagande sjuksköterskor 

hade arbetat på akutmottagningar av varierande storlek på olika orter i södra halvan av 

Sverige. 

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av elva stycken semistrukturerade individuella intervjuer via 

telefon. Valet att hålla intervjuerna semistrukturerade grundade sig i en önskan om 

flexibilitet i intervjuerna för att kunna erhålla en så detaljerad beskrivning som möjligt 

av deltagarnas upplevelser (Danielson, 2012). Genom att kunna variera ordningsföljden 

på frågorna och ha möjligheten att ställa följdfrågor utifrån det som framkom under 

intervjun ansågs denna typ av intervjumetod vara lämplig för att uppnå ett gott resultat i 

förhållande till studiens syfte. Intervjufrågorna utformades utifrån författarnas 

uppfattning av bakgrundsmaterialet och vad som saknas i tidigare forskning i relation 

till studiens syfte. Intervjuguide bifogas uppsatsen, se bilaga B. Alla intervjuer utfördes 

genom telefonmöte, förutom två pilotintervjuer som utfördes på deltagarnas arbetsplats 

under arbetstid, deltagarna var frikopplade från arbetsuppgifter under denna tid. Båda 

författarna utförde varsin pilotintervju, efter denna andra pilotintervjun fastställdes 

intervjuguiden utan vidare förändringar i frågorna. Då inga förändringar gjordes i 

intervjuguiden efter andra pilotintervjun användes denna intervju i studiens resultat 

(Danielson, 2012). Eftersom några av deltagarna tidigare arbetat med någon av 

författarna utfördes intervjun av den författare som inte tidigare arbetat med respektive 

deltagare.  

Då intervjuerna utfördes av författarna var och en för sig registrerades de på respektive 

författares diktafon, därefter överfördes ljudfilerna till en lösenordskyddad dator för att 

författarna skulle kunna dela filerna med varandra. Intervjuerna varade mellan 7–18 

minuter och i slutet av respektive intervju fick deltagarna frågan om de hade någonting 

mer att tillföra gällande de ämnen som behandlats under samtalet. Tre av deltagarna 

hörde dessutom i efterhand av sig via mail med kompletterande information, då de 

reflekterat över intervjun och kommit på något ytterligare att dela med sig av. 

Varje deltagare tilldelades en kod utifrån det filnummer som diktafonen automatiskt 

tilldelade deras respektive inspelning vilket ledde till att koder från 5 till 16 användes. 

 Den författare som inte genomfört intervjun transkriberade den ordagrant. I samtliga 

intervjuer fanns ett fåtal ord som inte gick att uppfatta, dessa ersattes med (...) i 

textmassan. När deltagaren nämnde namnet på det sjukhus den arbetat på ersattes detta 

med ***** för att bibehålla anonymiteten samt för att inte heller på något sätt påverka 

författarna i analysarbetet. Då någon av deltagarna tydligt betonade något skrevs detta 

ord med versaler i texten för att tydliggöra eftertrycket i meningen.  
 

6.4 Analys 

För att analysera datamaterialet utfördes en kvalitativ innehållsanalys med avsikt att ge 

textmassan en mening genom att författarna interagerade med texten. En av fördelarna 

med kvalitativ innehållsanalys är att tillvägagångssättet kan anpassas till bland annat 

forskarens erfarenhet och kunskap, olika syften samt varierande kvalitet av datamaterial. 

Desto bättre datamaterial och erfarenhet hos forskaren, desto bättre blir resultatet 

(Lundman & Graneheim, 2012). Arbetet syftade till att beskriva variationer och 

identifiera skillnader samt likheter i textinnehållet. 
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För att säkerställa att ingen information fallit bort i transkriberingen av texten 

kontrollerades innehållet gentemot ljudfilen en gång var av respektive författare innan 

all textmassa noggrant lästes igenom upprepade gånger individuellt av författarna. Detta 

ledde till att författarna fick en helhetskänsla för informationen innan den åter bröts ner i 

mindre beståndsdelar i form av meningsbärande enheter som sedermera kondenserades 

på ett sätt som gjorde att kärnan i enheten bibehölls. Koder arbetades fram och utifrån 

dessa koder bildades därefter underkategorier och kategorier (Lundman & Graneheim, 

2012). Inget tema gick att frambringa genom det begränsade datamaterialet, varpå 

analysen avstannade på en manifest nivå. Exempel på analysförfarandet redovisas i 

tabell 1. 

Tabell 1 Exempel på analysförfarande. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Men det är den här 

blandningen. Jag har varit 

med om att på en och 

samma natt köra flera 

hjärtstopp samtidigt, 

samtidigt som jag inte haft 

tid och samma natt gick jag 

runt och dansade med en 

dement patient hela natten 

för att det var det enda 

sättet att få den personen 

att hålla sig lugn och stilla.  

Ena stunden står 

man och arbetar 

på ett hjärtstopp 

och nästa stund 

dansar man med 

en dement patient.  

Glädje 

och sorg 

Varierande Stimulerande 

Skrämmande var att jag 

inte var så erfaren... Att ta 

hand om patienter som var 

väldigt dåliga och sjuka 

och kanske inte hade de 

resurserna eller 

erfarenheten som jag skulle 

behövt ha egentligen för att 

ta hand om dem.  

Skrämmande att ta 

hand om väldigt 

dåliga och sjuka 

patienter utan att 

ha rätt resurser 

och erfarenhet. 

Bristande 

resurser 

 

 

Bristande 

trygghet 

Kraftlös 

kamp 

Frustrerande 

 

6.5 Förförståelse 

Att reflektera över sin egen förförståelse innan man går in i ett kvalitativt 

forskningsarbete är av största vikt, detta för att studiens resultat ska vara tillförlitligt och 

inte färgas av författarnas egna åsikter eller erfarenheter inom ämnet (Henricson & 

Billhult, 2012). Förförståelsen utgår inte bara från det forskaren lärt sig inom yrket utan 
även utifrån dennes erfarenheter och värderingar (Priebe & Landström, 2012). Båda 

författarna till denna studie hade sedan innan erfarenhet av akutsjukvård, det är i denna 

erfarenhet en nyfikenhet för forskningsfenomenet uppstod. Detta leder till att en viss 

förförståelse fanns innan studien påbörjades. Initialt i arbetet med studien diskuterade 

författarna den egna förförståelsen och valde sedan att lägga den åt sidan. Om 

förförståelsen har varit på väg att påverka arbetet har diskussionen återupptagits, 

diskussionen har vidare lett till att medvetandegöra och återigen lägga förförståelsen åt 
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sidan. Litteraturgenomgången i bakgrunden gav författarna en fördjupad kunskap inom 

området. 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationens (World Medical Association, 

2013) etiska principer för medicinsk forskning som involverar människor. All data 

hanterades med största respekt för deltagarnas integritet och konfidentialitet, stort fokus 

lades även vid att deltagarna skulle vara välinformerade innan de tog beslut gällande 

deltagande i studien (ibid.). Informationsbrev och samtyckesformulär bifogas, se bilaga 

C och D. 

Då denna studie utfördes med hjälp av frivilliga sjuksköterskor som själva valt att 

avsluta sin anställning på akutmottagningen ansågs inte att etiskt tillstånd krävas då 

studien inte torde resultera i att någon deltagare far illa vare sig fysiskt eller psykiskt. 

Etisk egengranskning (Etikkommittén sydost) är utförd och bifogas, se bilaga E. 

Sjuksköterskorna var inte i beroendeställning till arbetsplatsen som avses och deras 

identitet kan inte avslöjas då insamlat datamaterial avidentifierades i samband med 

transkription av intervjuerna och allt insamlat datamaterial förvaras på säker plats. 

 

7 Resultat 
Efter att ha analyserat intervjuerna framkom tre kategorier vilka gemensamt beskriver 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetet på akutmottagningen, anledningar som lett fram 

till att de sagt upp sig och slutligen faktorer som skulle kunna fått dem att stanna på 

arbetet. De kategorier som framkom var stimulerande, frustrerande och slutligen 

motiverande. Kategorier och subkategorier presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 Kategorier och underkategorier. 

Kategori Subkategori 

Stimulerande Varierande 

 Berikande 

Frustrerande Instabilitet 

 Kraftlös kamp 

 Påverkad hälsa 

 Bristande ledning 

Motiverande Bekräftelse 

 Möjligheter 

 

I studien identifierades en bild av att sjuksköterskorna upplevde arbetet som givande 

och stimulerande men att det fanns frustrerande faktorer såsom exempelvis stress, 

bristande respekt och hälsopåverkan som vägde över och slutligen ledde till beslutet att 

säga upp sig från arbetet på akutmottagningen. 

 

7.1 Stimulerande  

Arbetet på akutmottagningen ter sig stimulerande då sjuksköterskorna uttrycker flertalet 

faktorer som pekar på positiva delar av arbetet. Dessa positiva aspekter av arbetet 

beskrivs genom två underkategorier: Varierande som belyser arbetet på 

akutmottagningen som situationsstyrt vilket leder till en känsla av att sjuksköterskan 

måste ta tillvara på stunden för vad den är då allting kan förändras inom loppet av ett 

par sekunder. Berikande belyser det faktum att sjuksköterskan anser att arbetet är 

givande exempelvis i form av personlig och yrkesmässig utveckling, utmaningar i 

arbetet och möjligheten att få arbeta med kreativ problemlösning.  
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7.1.1 Varierande 

En uppskattad del av arbetet på akutmottagning är att vad som helst kan hända, när som 

helst. Arbetet går inte att planera eftersom sjuksköterskorna aldrig kan veta vad dagen 

har att erbjuda. Alla sjuksköterskorna beskrev det oförutsägbara i arbetet i mycket 

positiva ordalag och påtalade en frihetskänsla i att inte arbeta på exempelvis en 

vårdavdelning där hela dagens arbete är styrt av rutiner såsom tider för administration 

av läkemedel, ronder och måltider, arbetet på akuten är enbart styrt av inflödet av 

patienter och patienternas vårdbehov styr hur arbetspasset förlöper.  

Det är det här att man inte är så styrd, det är inte så mycket rutiner. Du 

vet inte vad som ska hända, du kan inte planera så mycket och det är det 

som är tjusningen också i akutsjukvård. (Deltagare 13) 

Några sjuksköterskor beskriver även att stressnivån är lägre på akutmottagningen än på 

vårdavdelning då arbetsbelastningen varierar på ett mer påtagligt sätt än på 

vårdavdelning och således varierar även stressen. Detta är något som sjuksköterskorna 

upplever som positivt men som även innebär att de måste kunna stanna upp i stunden då 

stressen är mindre påtaglig och ta tillvara på det lugn de då kan finna.   

På akutmottagningen är det ofta korta avstånd mellan glädje och sorg. Under ett 

arbetspass möter sjuksköterskorna flertalet patienter och mötet med patienterna präglas 

av olika känslor vilket sjuksköterskorna ser som en positiv del av arbetet, ena stunden 

står man i ett rum och försöker rädda någon som är allvarligt sjuk eller skadad medan 

man i nästa stund träffar den dementa patienten som endast håller sig lugn om 

sjuksköterskan dansar med den. Variationen i arbetsmomenten är något som alla 

sjuksköterskorna uttrycker vara en del av charmen med akutmottagningen och känslan 

av att kunna upprätthålla en struktur mitt i allt kaos som kan uppstå när variationen blir 

lite för hög eller patienterna alldeles för många är något som upplevs som mycket 

tillfredsställande. “Åh, jag ÄLSKAR det! Det är organiserat kaos när det är som bäst!” 

(Deltagare 6) 

 

7.1.2 Berikande 

Alla sjuksköterskor som deltog i studien uttryckte att de fann sitt arbete på 

akutmottagningen givande, lärorikt och att yrket var berikande på olika sätt. 

Sjuksköterskorna upplevde att de i sitt arbete hade ett bra samarbete med kollegorna och 

att personalen ställde upp för varandra i olika situationer. De kände även att de hade ett 

bra och nära samarbete med läkarna och de andra yrkeskategorierna som arbetar runt 

patienterna på akutmottagningen. En av deltagarna jämförde arbetet på akutmottagning 

mot arbetet på vårdavdelning och påtalade att man på akutmottagningen arbetade mer 

sammansvetsat. “Man har ett nära samarbete med läkarna på ett annat sätt och alla 

yrkeskategorier då.” (Deltagare 7) 

Likaledes upplevde sjuksköterskorna att kombinationen av att ha bra kollegor, en god 

stämning och gemenskap i personalgruppen genererade att de även hade roligt på 

jobbet, trots att det är ett arbete som stundtals kräver att personalen håller fullt fokus 

och allvar i yrkesutövandet beroende på situationens art. Något som även påtalades 

under intervjuerna var att de ansåg arbetet vara utvecklande och stimulerande, de 

uttryckte känslan av att de lärde sig väldigt mycket och att varje dag bjöd på nya 

intressanta utmaningar. ”Du vet aldrig vad du ska göra, du vet aldrig hur du ska göra 

det och på något sätt går det nästan alltid vägen.” (Deltagare 6) 

Sjuksköterskorna upplevde även att de fick lov att vara kreativa i sin yrkesroll för att 

lösa problem som kunde uppstå i olika situationer. Deltagarna tog även upp att de tyckte 

att vårdandet på en akutmottagning är positivt utmanande då patienterna som söker är 
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akut sjuka och i de korta möten som uppstår måste en god vårdrelation skapas samtidigt 

som en adekvat anamnes inhämtas och lämplig behandling planeras och utförs. 

 

7.2 Frustrerande  

Det framkom en del frustration i sjuksköterskornas berättelser. Denna irritation 

utmynnade i några underkategorier såsom instabilitet, där deltagarna tog upp att de 

upplevde att det hela tiden skulle göras förändringar vilket resulterade i att de inte 

upplevde sig ha en stabil grund att stå på i yrkesutövandet. Kraftlös kamp, är en 

underkategori som speglar sjuksköterskornas känsla av att arbeta utan tillräckliga 

resurser i situationer där de känner sig otrygga på grund av att de upplever sitt ansvar 

som övermäktigt samtidigt som de behöver utföra detta arbete under hög belastning. 

Sjuksköterskorna upplevde en påverkad hälsa, i form av trötthet, stress, ett lidande 

privatliv, ångest och oro. Vilket leder till att de oroar sig för att deras arbete kommer att 

leda till att de själva blir sjuka. Nästan alla sjuksköterskorna upplevde även att de hade 

bristande stöd och bekräftelse från sin arbetsledning, främst från deras närmaste chef 

och detta område behandlas i underkategorin bristande ledning.  

 

7.2.1 Instabilitet 

I intervjuerna framgick det en viss frustration rörande arbetet på akutmottagningar, ett 

av dem var instabilitet. Här upplevde sjuksköterskorna en obalans då det hela tiden 

skedde förändringar i organisationerna och i arbetssätten, vilket ledde till att de inte 

hann landa och få ro i de förändringar som gjordes eller skulle göras. De förändringar 

som skulle införas var exempelvis nya arbetssätt, schemaförändringar och 

personalförändringar.  

Så är det också det här, ständiga förändringar...förändringar. Vi får 

aldrig landa, vi får aldrig ro utan det är hela tiden förändringar, 

förändringar, förändringar. Och kanske inte alltid till det bättre… 

(Deltagare 5) 

Vidare upplever de att förändringarna ibland ska ske på samma gång och att det ska ske 

fort, ibland med bara två veckors framförhållning. Sjuksköterskorna känner att det gör 

att det blir oroligt på arbetsplatsen med all denna förändring.  

Arbetssättet hela tiden som ändrar sig... Känns som ingen är nöjd med hur 

man arbetar, man ska hela tiden förändra det arbetssätt man har… 

(Deltagare 10) 

 

7.2.2 Kraftlös kamp 

Brist på trygghet, brist på resurser, hög belastning och övermäktigt ansvar är några av 

de största områdena sjuksköterskorna upplevde som de tyngsta delarna av arbetet. De 

uppfattade sin arbetssituation som en maktlös kamp mot organisatoriska problem såsom 

exempelvis personalbrist, de upplevde även att de inte fick någon hjälp och stöttning. 
När det gällde den bristande tryggheten kände sjuksköterskorna att de blev lite pressade 

in i situationer de inte kände sig riktigt bekväma i. De upplevde att de inte hade 

ordentlig kunskap och erfarenhet efter ett år på akutmottagningen att ta sig an vissa 

uppgifter som bör utföras av en, på arbetsplatsen, erfaren sjuksköterska. Vidare kände 

de att de blev lite utlämnade i vissa situationer eller inkastade i arbetsuppgifter de inte 

var redo för på grund av den rådande personalbristen. Detta förde med sig en bristande 

trygghet i yrkesrollen på arbetsplatsen. Dessutom hade de sjuksköterskor som arbetat 

längre på akutmottagningen ofta fler administrativa arbetsuppgifter vilket ledde till att 

de erfarna sjuksköterskorna inte arbetade så mycket patientnära och fanns således inte 

till hands för att stötta upp den nyare personalen.  
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...jag kan inte vara larmsköterska! Nej, men du får fixa det idag, vi har 

ingen annan som är mer van. Jag är inte van, jag har varit här i tre 

månader!! Men du är van idag… (Deltagare 12) 

Även bristande resurser är något sjuksköterskorna i studien påtalade, då de uttryckte att 

akutmottagningarna är arbetsplatser som behöver satsas på vilket kräver ökade 

ekonomiska resurser. Många av deltagarna upplevde att de var för få sjuksköterskor, att 

de fick arbeta mycket själva trots att de skulle varit fler. Det förväntades även att de 

nyexaminerade sjuksköterskorna skulle börja arbeta självständigt innan de själva kände 

sig redo då det inte fanns tillräckligt med resurser för utökade eller individualiserade 

bredvidgångar. Detta resulterade i att mer extrauppgifter lades på den erfarna 

sjuksköterskan, erfaren som man kunde anses vara redan efter kort tid på 

akutmottagningen. Likaså förmedlar deltagarna att personalomsättningen påverkas, den 

personal som slutat har ersatts med nyutexaminerade sjuksköterskor där inte alla ens har 

vårderfarenhet sedan tidigare vilket leder till att all den erfarenhet som försvunnit med 

de sjuksköterskor som slutat inte ersätts och mottagningen tappar kompetens.  

Sjuksköterskorna upplevde även en hög arbetsbelastning då de ofta hade ansvar för 

många patienter och arbetet innebar mycket stress.   

Vi bedriver vårdavdelning och akutmottagning på samma golv nere på 

akuten med samma personal som vi har varit tidigare och de kommer inte 

ha kvar en enda person om det fortsätter såhär. (Deltagare 15) 

Deltagarna förmedlar att det skett en gradvis försämring som gör att man tappar mycket 

erfaren personal, det blir mer merjobb för sjuksköterskorna på akuten då avdelningarna 

är fullbelagda. De upplever att det som gör att belastningen har ökat är att det är ett ökat 

patientinflöde på akutmottagningarna vilket kan bero på att många patienter söker på fel 

vårdnivå. Den ökade belastningen på akutmottagningarna kan även bero på att det finns 

ett stort antal kvarliggande inläggningsklara patienter på akutmottagningarna då det inte 

finns sängplatser på avdelningarna vilket leder till att akutmottagningens personal inte 

bara behöver ta hand om inflödet av patienter utan även måste vårda de patienter som 

borde befinna sig i lugn och ro på en vårdavdelning. 

 

7.2.3 Påverkad hälsa 

Sjuksköterskorna upplevde att deras hälsa påverkades negativt på grund av hur de hade 

det på sina respektive akutmottagningar. De negativa faktorer som påverkade deras 

hälsa var bland annat stress, trötthet, oro och ångest. Några av sjuksköterskorna tappade 

helt lusten och orken att fortsätta på akutmottagning då de vissa pass upplevde att de 

endast hann utföra punktinsatser under ett helt arbetspass. En del deltagare kände att de 

var tvungna att byta arbetsplats för att kunna behålla sin egna mentala och fysiska hälsa.  

Det började liksom inte bli lika roligt längre. Att man nästan...Ja, nästan 

hade lite lätt ångest för att gå till jobbet för man visste att det här kommer 

gå åt...ja, det kommer...ja, det kommer va (svordom) snurrigt och jag 

kommer känna mig otillräcklig liksom. (Deltagare 7)  

Många av dem kände att deras privatliv blev lidande, då arbetet upptog tanken även 

efter avslutat arbetspass. De upplevde sig aldrig riktigt lediga på grund av att det nästan 

varje dag skickades ut sms angående vakanta arbetspass. Flera av sjuksköterskorna 

upplevde även att all ledig tid mellan arbetspassen gick åt till att vila och återhämta sig 

inför nästa arbetspass. En del av sjuksköterskornas familjer sade ifrån att de inte kände 

igen sin anhörig då den bara sov, var irriterad hela tiden och aldrig ville göra någonting 

längre.   

Familjen blev lidande. För...långa dagar, mycket stress, dubbelpass, 

eeh...mer eller mindre beordrat...De lediga dagar jag hade använde jag 
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till att återhämta mig så att jag skulle orka jobba igen. Jag kände att hela 

mitt privatliv står på standby. (Deltagare 12) 

 

7.2.4 Bristande ledning 

Bristande ledning är en stor bidragande orsak till att många sjuksköterskor sagt upp sig, 

de uppger att de inte känner ordentligt förtroende för sin arbetsledning. Trots att många 

sagt upp sig från sina arbetsplatser var det ingen som riktigt tog tag i och visade intresse 

av att ta reda på varför det var så många uppsägningar. Sjuksköterskorna uttrycker att de 

inte upplevde att de fick något stöd från arbetsledningen när de bad om hjälp eller 

stöttning. De uppfattar att ledningen varken lyssnar till dem eller bryr sig om de ville 

fråga eller framföra något.  

Man lyfter problem och skriver avvikelser när man tycker att 

patientsäkerheten blir för dålig, kompetensen för låg och tar upp detta 

med vårdenhetschefer, då får man till svar att det inte finns personal att få 

in… (Deltagare 15) 

Sjuksköterskorna uttryckte även upplevelsen att de inte kände sig bekräftade av sin 

arbetsledning. De upplevde även att ledningen inte hade någon förståelse för 

personalens arbetsmiljöproblem. Deltagarna kände att de inte fick någon uppskattning 

eller något i gengäld tillbaka när de ställde upp för verksamheten. Sjuksköterskorna 

upplevde att de var utbytbara och inte uppskattade för det de tillförde arbetsplatsen 

Det kändes som vi alla var utbytbara oavsett vad vi hade för utbildning, 

erfarenhet och lämplighet för jobbet. Man blev inte uppskattad för det 

man tillförde arbetsplatsen i form av exempelvis erfarenhet. (Deltagare 

14)   

 

7.3 Motiverande 

När sjuksköterskorna själva får ge exempel på vad som skulle kunna få dem att stanna 

kvar på akutmottagningen framkommer tydligt att de behöver motivatorer i form av 

bekräftelse och möjligheter. Underkategorin bekräftelse belyser faktorer såsom att 

sjuksköterskorna ville bli hörda, bekräftade i sitt arbete och värderade utifrån sin 

kompetens och erfarenhet. Det framkom även en hel del motiverande faktorer i 

underkategorin möjligheter såsom olika ökade resurser, införa introduktionsprogram, ta 

vara på personalens vilja att vidareutveckla sig och att alla i personalgruppen involveras 

i bland annat förbättringsarbeten. 

 

7.3.1 Bekräftelse  

Med bekräftelse ville sjuksköterskorna bli hörda och värderade utifrån det arbete de 

utförde på akutmottagningen. De ville bli hörda och högre värderade för sitt arbete och 

allt det ansvar som lades på dem. Dock var inte värdering i form av högre lön det som 

efterfrågades mest, de flesta av deltagarna påtalade att de ville bli värderade för sin 
kompetens och känna stödet i att ha en ledning som litade på deras förmåga att utföra 

det arbete de var anställda för att utföra. 

De skulle ha kunnat börja med att ge sjuksköterskorna 

mandat...sjuksköterskorna möter patienten redan i dörren...men vi får ju 

inte avvisa patienter...det står i våra regler. Vi får INTE avvisa patienter. 

Utan vem som helst, oavsett varför de är hos oss har rätt att träffa läkare. 

Och det blir ju lite löjligt när vi har massa specialistsjuksköterskor, massa 

kompetens, men vi får inte fatta alltså några som helst beslut. (Deltagare 

6)    
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7.3.2 Möjligheter  

När det kommer till möjligheter är det den del där deltagarna i studien lämnade 

funderingar på förbättringsförslag eller uttryckte det de saknade när de fortfarande 

jobbade på akutmottagningarna. Det framgår att sjuksköterskorna saknade mer resurser 

för att framför allt öka upp bemanningen på sina arbetsplatser. En sak deltagarna 

uttryckte var vidareutveckling, att man ska ta tillvara på driftigheten och viljan hos 

personalen. Även en introduktion i form av ett stegvist grundligt introduktionsprogram 

skulle vara av stor hjälp när det kommer ny personal med mindre erfarenhet.  

Grundligare introduktion...Det räcker inte att man går bredvid två 

sjuksköterskor utan det här ska finnas ett introduktionsprogram på en 

akutmottagning. Där vissa steg måste gås igenom. (Deltagare 16) 

Sjuksköterskorna uttryckte också att det är av stor vikt att alla får vara delaktiga i 

exempelvis förbättringsarbeten, vilket de helst ser att ledningen håller i så att alla får 

vara med och bestämma samt göra sin röst hörd. “Det är viktigt att alla får delta liksom, 

så att det blir en bra sammanhållning.” (Deltagare 8) 

 

8 Diskussion 
Resultatet i föreliggande studie påvisar att arbetet på akutmottagning är varierande och i 

studien framkom att alla deltagarna fann såväl positiva som negativa delar av arbetet.  

Tydligt i resultatet var att en stor del i beslutet att säga upp sig hade att göra med 

interpersonella faktorer såsom upplevelsen av bristande bekräftelse från sin 

arbetsledning, detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde sin arbetsmiljö som 

påfrestande och frustrerande. Även hotande hälsorisker påvisades i form av en 

arbetsmiljö som var stressfull och således påverkade sjuksköterskornas möjlighet att 

upprätthålla en god mental och fysisk hälsa.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Att utföra en intervjustudie med kvalitativ ansats utsågs relevant i relation till syftet att 

belysa sjuksköterskornas upplevelser kring arbetet och anledningar till att sluta på 

akutmottagning. Intervjuer är lämpliga i en kvalitativ studie där avsikten är att studera 

människors erfarenheter eller upplevelser av ett fenomen. Hälso- och sjukvården är en 

komplex verksamhet där det finns flera olika fenomen som inte alltid går att kvantifiera 

(Dahlberg, 1997). Danielson (2012) menar också att datainsamlingsmetod i form av 

intervjuer är passande där forskaren vill ha en skildring för att förstå situationer eller 

fenomen. En kvalitativ metod var att föredra för att kunna växla mellan närhet och 

distans till deltagarna och deras berättelser för att få en så rättvisande bild som möjligt 

av upplevelsen. Vid kvantitativ ansats strävar forskaren efter att inta en betraktande 

ställning till objektet som studeras och på så sätt generera statistiskt generaliserbara 

resultat (Lundman & Graneheim, 2012). 

Studiens deltagare valdes ut genom ett strategiskt urval med avsikt att rekrytera 

sjuksköterskor som arbetat relativt kort tid på akutmottagningen innan de valt att säga 

upp sig. Att besluta vad som kunde antas vara kort tid ledde till diskussion men 

slutligen valdes en övre gräns på tre år då tidigare studie påtalat att flertalet 

sjuksköterskor inte arbetat mer än tre år på studerad akutmottagning (Khowaja et al., 

2005). Under studiens gång fanns tankar kring huruvida en övre gräns på två år, en tid 

som nämns av IVO (2014), hade varit mer relevant för att fånga de sjuksköterskor som 

fortfarande upplevde sig oerfarna i arbetet på akutmottagningen, resultatet påvisade 

dock att ingen av deltagarna avslutade arbetet av anledningen att de behövde nya 

utmaningar vilket således ledde till slutsatsen att tre år ändå var en lämplig tidsgräns.   
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Basen till datainsamlingen utgjordes initialt av elva stycken grund- och 

specialistutbildade sjuksköterskor i varierande åldrar från olika delar av södra Sverige 

då en variation i exempelvis ålder och utbildningsnivå bidrar till rika berättelser av det 

studerade fenomenet (Henricson & Billhult, 2012). Deltagarna var uteslutande kvinnor 

vilket ansågs vara en nackdel men då kvalitativ forskning syftar till att hanterar 

subjektiva berättelser utifrån rådande kontext finns inget som tyder på att resultatet hade 

varit mer trovärdigt om gruppen bestått av såväl kvinnor som män (Henricson & 

Billhult, 2012). Slutligen uteslöts en av intervjuerna från resultatet då denna informant 

främst beskrev privata anledningar till uppsägningen och informationen således inte 

svarade till studiens syfte där arbetsmiljöfaktorer till uppsägning efterfrågas. Efter 

bearbetning av datamaterialet i form av transkribering och analys ansågs den insamlade 

datan vara tillräcklig för att besvara frågeställningarna i studien.  

 

Intervjuerna utfördes med stöd av en semistrukturerad intervjuguide för att uppnå 

flexibilitet i intervjuerna med en samtidig möjlighet att strukturera upp intervjun 

gentemot väsentlig information (Danielson, 2012). Risken med denna typ av 

intervjuguide är att frågorna kan styra intervjuaren för mycket och på så sätt störa 

interaktionen med deltagaren (ibid.). Dessa svårigheter upplevdes under de första 

intervjuerna då båda författarna var ovana att utföra intervjuer och därmed också 

upplevde en osäkerhet kring hur mycket och vilka följdfrågor som var accepterat att 

ställa. Diskussion kring intervjumetodiken initierades och en gemensam hållning intogs 

och följdes under följande intervjuer. Trots dessa svårigheter under de första 

intervjuerna ansågs ändå relevant och tillräckligt djup information ha inhämtats för att 

acceptera datan i studiens resultat.  

 

Under intervjun är lyssnandet viktigt och intervjuaren bör vara följsam och noggrant 

uppfatta nyanser i tonfall och uttryck, även deltagarens kroppsspråk och mimik påvisar 

känslor inför berättelsens innehåll (Danielson, 2012). Då alla intervjuer utom en 

utfördes via telefon fanns således ingen möjlighet att läsa av vare sig gester eller 

ansiktsuttryck vilket ledde till begränsningar i möjligheterna att läsa mellan raderna och 

få möjlighet att analysera det latenta budskapet i berättelserna, fokus lades därför mer på 

nyanser i det talade ordet för att finna underliggande känsloyttringar i berättelserna. Att 

föra intervju via telefon innebar dessutom fördelar i form av att intervjuaren inte med 

sitt eget kroppsspråk hade möjlighet att påverka deltagaren och genom detta störa 

dennes berättelse (ibid.). Ytterligare en aspekt på platsen för intervju var att intervjuaren 

inte hade möjlighet att styra deltagarens miljö så denne skulle vara så störningsfri som 

möjligt, detta kan dock vara en svårighet även vid intervju öga mot öga och fokus bör 

ligga på att genomföra intervjun (ibid.).Valet att uföra intervjuerna via telefon grundade 

sig i en vilja att få en geografisk spridning på deltagarna och minimera riskera att endast 

sjuksköterskor som kände någon av författarna meddelade intresse för att delta. Att 

utföra intervjuerna via videolänk hade kunnat vara en möjlighet som eventuellt gett 

grundligare data, detta valdes dock bort för att inte begränsa urvalet enbart till 

sjuksköterskor med tillräcklig datavana för att låta sig intervjuas på detta sätt. Även om 

det uppfattades finnas nackdelar med att utföra intervjuerna via telefonsamtal gjordes en 

noggrann avvägning av för och nackdelar där den stora fördelen i form av geografisk 

spridning bland deltagarna utgjorde övervikt och slutligen ledde till beslutet att 

genomföra intervjuerna över telefon.  

 

Intervjuernas längd blev mellan 7 och 18 minuter med en genomsnittstid på 14,6 

minuter vilket inte var ett helt tillfredsställande resultat, diskussion fördes efter 

pilotintervjuerna som varade 16 respektive 14 minuter och beslut togs att den korta 
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tiden troligtvis berodde på att det var de första intervjuerna som utfördes och att 

intervjuarnas ovana således bidrog till längden på dem. Efter pilotintervjuerna tänkte 

båda författarna på att vara noggranna med att ställa följdfrågor till deltagarna för att 

verkligen få ut det mesta av intervjun (Danielson, 2012). Att intervjuerna även 

fortsättningsvis blev ganska korta förvånade men kan tänkas bero på att deltagarna 

redan hade avslutat sin anställning och hade en klar uppfattning om varför de gjort 

detta. Information om vilket fenomen som skulle studerats hade dessutom meddelats 

deltagarna innan intervju vilket kan tänkas ha fått dem att reflektera över sina 

upplevelser redan innan intervjun och således även ha skapat svar på frågan om varför 

de valt att sluta vilket ledde till att intervjuerna inte blev så långa. Trots att intervjuerna 

blev tidsmässigt korta gav de ändå tillfredsställande svar och sjuksköterskorna själva 

ansåg sig ha fått dela med sig av sin bild av arbetet på akuten och anledningar till att 

sluta.   

 

Då båda författarna är verksamma vid varsin akutmottagning och vissa av deltagarna 

tidigare arbetat på någon av dessa tog författarna beslutet att utföra alla intervjuer 

enskilt och att de deltagare som tidigare arbetat på någon av författarnas arbetsplatser 

intervjuades av den författare de inte tidigare arbetat tillsammans med. Detta val 

grundade sig i önskan att deltagarna skulle kunna känna sig helt bekväma att dela med 

sig av alla aspekter i beslutet att sluta på akutmottagningen. Om den forskare som 

samlar in data har två olika roller exempelvis både tidigare kollega och intervjuare finns 

risk för bias i form av att deltagaren svarar annorlunda på frågorna jämfört med om 

någon för dem okänd ställt dem (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

Relaterat till författarnas yrkesroller som sjuksköterskor på akutmottagning fanns en 

klar förförståelse inför fenomenet, denna förförståelse diskuterades innan studien 

inleddes och diskussionen hölls sedan levande under arbetets gång med viljan att inte 

låta den inkräkta för mycket på resultatet. Enligt Augustinsson (2012) bör förförståelsen 

synliggöras för forskaren själv för att kunna hantera information med en medvetenhet 

om dess relation till forskarens egen förförståelse. Även Priebe och Landström (2012) 

påtalar vikten av en medvetenhet kring sin egen förförståelse och att det är viktigt att 

reflektera kring dennes betydelse i arbetet med studien.  

 

Analysen av datamaterialet utfördes genom att båda författarna först lyssnade och sedan 

läste de transkriberade intervjuerna flertalet gånger för att skapa sig en känsla för 

materialet som helhet. När sedan meningsenheter skulle identifieras utfördes detta 

initialt enskilt för att sedan jämföras mellan författarna, stora likheter i urval föreföll då 

och liknande meningsenheter valdes ut, därefter resonerade författarna gemensamt 

vidare kring hur materialet skulle kodas och kategoriseras. Att materialet analyseras av 

flera personer ökar resultatets trovärdighet enligt Lundman och Graneheim (2012). 

Författarna har strävat efter att tydligt beskriva analysmetoden vilket har lett till att 

överförbarhet av resultatet till liknande kontext såsom exempelvis andra 

akutmottagningar eller vårdavdelningar kan vara möjlig (Danielson, 2012). 

 

Författarna höll den etiska diskussionen levande genom hela arbetets gång då respekten 

för deltagarna och deras autonomitet och rättigheter inte på något sätt skulle ha 

möjlighet att falla i glömska allt eftersom studien fortlöpte. För att inte riskera att 

deltagarnas förtroende för forskning och högskoleutbildningar skulle minska togs 

forskningsetiken på största allvar (Kjellström, 2012). 
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8.2 Resultatsdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskan på akutmottagningen har en komplex arbetssituation 

där variationerna i såväl arbetsbelastning, arbetsuppgifter och arbetssätt är påtagliga. Att 

arbeta under dessa förutsättningar beskrivs generellt sett som stimulerande men när 

variationerna blir för stora utan att sjuksköterskorna upplever sig ha stöd och förståelse 

från sin arbetsledning uppfattar de arbetet för påfrestande och känslor så som stress och 

utmattning blir alltför tydliga. Sjuksköterskorna känner sig inte trygga på arbetsplatsen 

och i sin yrkesroll då de inte får det stöd de behöver. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) finns anledning att tro att otrygghet kan vara en faktor som leder till ohälsa. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie är inte ensamma om att uppleva bristande stöd 

från sin arbetsledning även Khowaja et al. (2005) och Gillespie och Mellby (2003) 

påvisar liknande resultat. 

 

Sjuksköterskor som upplever arbetstillfredsställelse tenderar i större utsträckning att 

stanna kvar på sin arbetsplats (Lu, Barriball, Zhang & While, 2012) varför det är av 

största vikt att prioritera en arbetsmiljö som leder till att sjuksköterskorna upplever sig 

nöjda med sin arbetsplats och arbetsinsats. Dessutom krävs en insikt i vårdarens 

perspektiv av den vård som ges då en god vård ej kan utföras om inte vårdaren själv 

upplever vårdmiljön som positiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet i föreliggande 

studie påvisar en arbetsmiljö där stora krav ställs på sjuksköterskan, krav som denne 

inte känner sig redo för. Den personal som arbetar förväntas täcka upp även för de 

luckor som uppstår till följd av exempelvis sjukdom, vilket även Lu et al. (2012) påtalar 

vara ett stort problem inom akutsjukvården till följd av den rådande personalbristen. När 

sjuksköterskornas arbetsmiljö är så pressad som den påvisas vara behöver fokus ligga 

på att stötta sjuksköterskorna i deras yrkesroll genom att få dem att känna sig bekräftade 

och respekterade för sin arbetsinsats för att inte drabbas av ohälsa. För att kunna utnyttja 

sina egna hälsoresurser måste individen få möjligheten att känna sig stolt över sin 

prestation (Wärnå-Furu, 2012).  

 

För att arbetet på akutmottagningen ska flyta på bra är ett gott samarbete av största 

vikt  (Feather et al., 2015; Khowaja et al., 2005; Elmqvist & Österberg, 2014; Bartel et 

al., 2014). Resultatet påvisar att när sjuksköterskorna upplevde personalgruppen som 

stabil fanns ett gott samarbete vilket ledde till arbetstillfredsställelse och således även en 

ökad produktivitet  vilket leder till att paralleller dras mellan personalomsättning och 

vårdkvalitet. Att personalen upplever arbetsmiljön och dess uppgifter som stimulerande 

är en viktig del i deras känsla av att vilja stanna kvar, därför är det angeläget för den 

arbetsplats som vill behålla sin personal under längre perioder att erbjuda en god 

arbetsmiljö. Resultatet påvisar även att det är av stor vikt att sjuksköterskan känner sig 

trygg på arbetsplatsen och i sin arbetsroll för att uppleva arbetstillfredsställelse och 

således ha viljan och ambitionen att arbeta kvar på arbetsplatsen, för att uppnå denna 
trygghet krävs en stabil personalgrupp. Att arbeta under personalmässigt röriga 

förhållanden leder till att relationer i personalgruppen försämras och kollegorna hinner 

inte lära känna varandra tillräckligt bra för att veta hos vem de kan söka stöd om 

behovet uppstår. Detta påtalas även av Lu et al. (2012) som beskriver att 

sjuksköterskebristen kan påverka relationer i personalgruppen och således även 

försämra arbetstillfredsställelsen. Att inte ha ett välfungerande professionellt nätverk på 

arbetsplatsen kan även påverka möjligheterna att hantera etiska dilemman. Då en 

sjuksköterska upplever ett etiskt dilemma kan denne behöva dryfta detta med en kollega 

för att bedöma dess allvarlighetsgrad eller bara få bekräftelse på att egna tankar kring 

problemet delas av någon annan, finns inte någon kollega sjuksköterskan har tillräckligt 
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god relation med för att våga be om hjälp påverkas således sjuksköterskans möjligheter 

att lösa sitt dilemma och kunna gå vidare. Etiska dilemman kan dessutom eventuellt 

vara av sådan art att patientsäkerheten äventyras i högre eller lägre grad, detta är en 

anledning så god så som någon att ha ett välfungerande nätverk på arbetsplatsen. Enligt 

Birkler (2011) finns tre olika sätt att arbeta med etiska dilemman i kliniken, ett av dessa 

är genom kollegial samverkan. Brister denna kollegiala samverkan får således 

sjuksköterskan ett verktyg mindre att arbeta med och drabbas följaktligen av ytterligare 

svårigheter att lösa sitt dilemma vilket kan leda till en mental stress som då påverkar 

sjuksköterskans hälsa och därmed ökar risken att denne väljer att byta arbetsplats. 

 

Resultatet i föreliggande studie påvisar även svårigheter som kan bero på de 

nyrekryteringar som måste utföras på akutmottagningar relaterat till 

sjuksköterskebristen, de sjuksköterskor som anställs är många nyutexaminerade från 

sjuksköterskeutbildningen och dessa kollegor kräver mer stöttning i sitt arbete än de 

erfarna kollegorna. Detta påvisas vara en stressfaktor samtidigt som sjuksköterskorna är 

medvetna om att de nya kollegorna är värda att få allt stöd de behöver för att utvecklas i 

sin yrkesroll. Nyutexaminerade sjuksköterskor påtalar att arbetsmiljön på 

akutmottagningen är för påfrestande och erbjuder orimliga arbetsbelastningar (Flinkman 

& Salanterä, 2015). Det är dock inte enbart de nyutexaminerade som upplever detta, 

studiens resultat påvisar att även mer erfarna sjuksköterskor upplever orimlig 

arbetsbelastning och främst en oro för hur de nya kollegorna ska kunna hantera 

situationen. Forsberg et al. (2015) påvisar samma resultat och även det faktum att arbeta 

tillsammans med en kollega som inte har förmågan att hantera flera händelser på en 

gång upplevs som stressande. För att kunna hålla kvar nya oerfarna kollegor är det av 

stor vikt att erfarna sjuksköterskor tar ansvaret att finnas där som stöd så att nya 

kollegor känner att de vill arbeta kvar i denna, ibland stressiga, komplexa miljö som en 

akutmottagning kan vara. I föreliggande studie uttrycktes önskemål om 

introduktionsprogram för nya sjuksköterskor vilket hade varit en bra inkörsport i deras 

nya yrkesroll där de får en genomgång och översikt över lokaler, bestämmelser och 

rutiner, vilket i sin tur leder till en trevligare, mer tillmötesgående kultur kollegor 

emellan. En bristande introduktion har påvisats ge sjuksköterskorna en känsla av 

övergivenhet samt osäkerhet i arbetet (Flinkman & Salanterä, 2015). Det är därför 

betydelsefullt hur de nya oerfarna sjuksköterskorna tas emot och introduceras på en ny 

arbetsplats för att kunna få dem att stanna kvar, här är även en individuell introduktion 

och arbetsplanering av största vikt. Sjuksköterskan ska inte tvingas ta ansvar den inte 

känner sig redo för, detta kan leda till att sjuksköterskan slutligen väljer att lämna 

akutmottagningen. 

 

När variationerna i arbetet är hanterbara utifrån sjuksköterskornas kunskap och 

erfarenhet upplevs arbetet på akutmottagningen som stimulerande. Att arbeta med snäva 

marginaler i form av tid och resurser upplevs tillfredsställande när sjuksköterskan 

lyckas lösa situationen utifrån de begränsade förutsättningarna. En liten portion stress 

kan vara positiv då sjuksköterskor upplever sig mer effektiva när de tvingas multitaska 

(Forsberg et al. 2015). Om stressen däremot blir alltför påtaglig exempelvis genom att 

sjuksköterskan känner att denne inte räcker till kan negativa känslor väckas hos 

sjuksköterskan, dessa känslor måste hanteras för att ge sjuksköterskan möjligheten att 

utföra god vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Med de anställningar som görs under rådande personalbrist upplever sjuksköterskorna 

att det inte ses som relevant vilken kompetens personalen innehar utan upplever sig 
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enbart som namn i schemat och så länge arbetspasset innehåller tillräckligt många namn 

är situationen accepterad av arbetsledningen. Stressen påverkar inte enbart de 

sjuksköterskor som anser sig erfarna utan även de nyare kollegorna påtalar en 

upplevelse av för höga krav från arbetsledningen. Arbetsrelaterad stress av detta slag 

påverkar känslan av arbetstillfredsställelse och kan således även leda till att 

sjuksköterskorna säger upp sig (Lu et al., 2012). 

Forsberg et al. (2015) påtalar att sjuksköterskor upplever stress när arbetet inte flyter på, 

exempelvis då patienter blir liggande på akutmottagningen i väntan på vårdplats. Detta 

är ett problem som även påvisas av IVO (2017) som påtalar att patienter blir kvar på 

akutmottagningen allt för länge på grund av vårdplatsbrist. Resultat i föreliggande 

studie påvisar även att sjuksköterskor upplever en ökad belastning relaterat till ett ökat 

patientinflöde som eventuellt kan bero på att patienterna söker vård på fel vårdnivå. 

Arbetsmiljön blir tydligt påverkad av den höga arbetsbelastningen, detta påverkar vidare 

sjuksköterskornas hälsa, många upplever hälsobekymmer i form av stress, oro, ångest 

och trötthet. För att uppnå hälsa krävs enligt Dahlberg och Segesten (2010) både 

aktivitet och stillhet, vila och en god livsrytm är även det avgörande för att uppnå hälsa. 

Möjligheten till balans mellan vila och aktivitet är något som sjuksköterskorna upplever 

svårt att få till under rådande arbetsförhållanden. När sjuksköterskorna upplever denna 

typ av stress ökar riskerna för sjukdom i form av exempelvis utbrändhet. Denna 

utbrändhet kan ta sig uttryck i form av stressrelaterad känslomässig utmattning, 

personlighetsförändring som kan relateras till arbetsmiljön och en känsla av minskad 

personlig prestation, vilket även Khowaja et al. (2005) påtalar. Detta är något som måste 

tas på allvar och om inte personalen får den återhämtning samt hanterbara arbetsmiljö 

som de behöver kommer verksamheten att påverkas ännu mer, inte bara av 

uppsägningar utan även av sjukskrivningar. Statistik visar på att sjukskrivningar bland 

vårdpersonal har ökat under de senaste åren (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2015; SKL, 2016) vilket bekräftar att fler och fler sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal drabbas av ohälsa. Denna ohälsa kan utifrån studiens resultat antas ha sin 

utgångspunkt i den vårdpersonalens arbetsmiljö. Fortsätter sjukskrivningarna att öka 

kommer detta att bli ett stort samhällsproblem såväl ekonomiskt som 

patientsäkerhetsmässigt.  

Resultatet påvisar vidare att sjuksköterskorna önskade en tydligare ledning och om de 

hade upplevt detta under tiden på akutmottagningen finns möjligheten att de hade valt 

att stanna kvar. Då sjuksköterskebristen är så påtaglig som i dagens Sverige är det av 

största vikt att bibehålla den personal man har, således är det relevant för 

arbetsledningen att vidta åtgärder för att lyckas med detta. Sjuksköterskorna önskar få 

stöd och bekräftelse från sin arbetsledning, de vill även tillåtas vara delaktiga i beslut 

som tas på enheten. Detta är önskningar som inte är exklusiva för deltagarna i denna 

studie utan även Hunsaker (2015) påtalar detta.  

Arbetsledningen har en ledande roll i hur arbetsmiljön påverkas och bör således främst 

arbeta mot en hälsosam och trevlig arbetsmiljö där personalen trivs och vill stanna kvar. 

Såväl Homburg et al. (2013) som Heilmann (2010) påtalar att fortsatt träning i 

management och ledarskap är nödvändigt, det är i den goda ledningen nyckeln till 

framgång ligger enligt Homburg et al. (2013).  

 

9 Slutsats 
Studien påvisar att sjuksköterskorna tyckte om arbetet på akutmottagning på grund av 

dess varierande arbetsuppgifter men att arbetsmiljörelaterade faktorer som stress, 
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påverkan på den egna hälsan och bristande stöd från arbetsledningen påverkade deras 

vilja att stanna på arbetsplatsen. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att det 

enda sättet att kunna värna om sin egen hälsa vara att säga upp sig och komma ifrån de 

arbetsvillkor samt det klimat som speglar arbetet på akutmottagningen. Arbetsmiljön på 

akutmottagningen måste således förbättras och till största delen är det arbetsledningen 

som behöver utveckla sitt ledarskap för att få sjuksköterskorna att känna sig 

uppskattade, delaktiga och sist men inte minst respekterade.  

 

10 Kliniska implikationer 
Resultatet i studien frambringar tankar och idéer kring vilka förbättringar som behöver 

göras inom akutmottagningsvården. Användning av studiens resultat kan vara 

implicerat i andra kontext än akutmottagningsvård då bristerna inte enbart påvisades 

bero på akutmottagningens specifika verksamhet. Studien kommer att presenteras på 

författarnas respektive arbetsplatser samt VFU med förhoppning att resultatet kan 

generera förbättringar gällande arbetsmiljön på respektive mottagning. Resultatet av 

studien kommer att förmedlas vidare till berörda deltagare med önskan att dess resultat 

kan komma till nytta även i deltagarnas nya verksamhet.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat påvisar brister i arbetsmiljön på akutmottagningen, författarna 

rekommenderar vidare forskning kring dessa brister i ett vidare sammanhang än ovan 

studerat. Då denna studies resultat enbart speglar ett fåtal mottagningar i södra halvan 

av Sverige skulle en större nationell studie i samma ämne kunna vara av intresse. 

Utifrån denna studies resultat skulle sedermera en kvantitativ studie kunna genomföras 

med stöd av de resultat som framkommer för att kunna få ett generaliserbart resultat 

som således troligen skulle ha större genomslagskraft då förbättringsarbete ska 

impliceras.  

Kunskapen bör dessutom spridas till ansvariga för akutsjukvården för att förhindra 

ohälsa hos personalen och därmed förbättra den vård som patienterna erhåller vid 

akutmottagningen.  
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Bilagor 

Bilaga A Förfrågan om deltagande 

 

Linnéuniversitetet 
  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

 

Förfrågan om deltagande i studie 
 

Vi läser specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård och ska nu skriva 

vår magisteruppsats. Denna har arbetsnamnet ”Att säga upp sig – upplevelser från 

sjuksköterskor som slutat på akutmottagning”.  

Denna studie syftar till att beskriva varför sjuksköterskor på akutmottagningar väljer 

att säga upp sig för arbete på annan arbetsplats inom vården.  

Vi avser att intervjua sjuksköterskor som har arbetat mindre än tre år på 

akutmottagningen och inte sagt upp sig för att vidareutbilda sig inom annat område.  

Intervjuerna kommer att vara individuella, förväntas ta max 1 timme och kan utföras 

antingen via personligt möte eller telefon beroende på rådande omständigheter.  

 

Vi är väldigt tacksamma om du skulle vilja ställa upp och dela med dig av dina 

upplevelser. 

 

Vid intresse kontakta någon av oss: 

 

Stina Jansson, tel. XXXXXXXXX, sj222vf@student.lnu.se 

Helena Wallin, tel. XXXXXXXXX, hw222gg@student.lnu.se   

 

  

mailto:sj222vf@student.lnu.se
mailto:hw222gg@student.lnu.se


  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Deltagares kod:_________________________________________________________ 

Intervjuare:____________________________________________________________ 

Ifyllt samtyckesformulär:________________________________________________ 

Plats för intervjun:______________________________________________________ 

Datum:_______________________________________________________________ 

 

Bakgrundsinformation om deltagaren 

Kön   Man Kvinna Övrigt 

Ålder   ______________ 

Antal år som sjuksköterska  ______________ 

Antal år på akutmottagning ______________ 

Utbildning   Grund  Specialist 

_________________________________________________________________________________ 
 

• Varför valde du att börja arbeta på akutmottagningen? 

 

• Vad tyckte du om att arbeta på akutmottagningen? 

 

• När bestämde du dig för att säga upp dig?  

 

• Varför bestämde du dig för att göra det? 

 

• Finns det något som arbetsplatsen/arbetsgivaren kunde gjort för att få dig 

att stanna kvar på akuten? 

 
Om deltagaren har svårt att komma vidare i sin historia, fråga exempelvis: 

-          Kan du berätta mer om det? 

-          Vill du utveckla hur du menar? 

-          Hur gjorde du då? 

-          Vad betydde det för dig? 

  



  
 

III 

 

Bilaga C Informationsbrev 

 

Linnéuniversitetet 
  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

  

  

Informationsbrev          
  

  

Detta brev innehåller information gällande studien ”Att säga upp sig – upplevelser från 

sjuksköterskor som slutat på akutmottagning”. Denna studie syftar till att beskriva 

varför sjuksköterskor på akutmottagningar väljer att säga upp sig för arbete på annan 

arbetsplats inom vården. Studien är tänkt att resultera i en magisteruppsats inom 

akutsjukvård. 
 
Bakgrund och syfte   

Det finns ett tydligt problem i sjukvården sedan några år tillbaka då fler och fler 

sjuksköterskor väljer att avsluta sina anställningar på akutmottagningarna. 

Sjuksköterskor upplever att deras arbetsuppgifter har blivit tyngre, mer avancerade och 

mer stressande. Detta på grund av högre patientinflöden vilket leder till 

vårdplatsbrister, fler patienter blir kvar på akutmottagningen och väntetiderna ökar. 

Detta leder även till att patientsäkerheten brister då arbetsbelastningen är hög.  

Syftet med denna studie är att belysa de arbetsplatsrelaterade anledningar som leder 

till att sjuksköterskor på akuten slutar sin anställning.  

  

Förfrågan om deltagande  

Vi har fått kontakt med dig genom rekommendation från din bekant eller tidigare 

kollega som anser att du skulle vara en lämplig person att intervjua i vår studie. Du 

anses lämplig eftersom du har valt att avsluta ditt arbete på akutmottagningen för att 

börja på en annan arbetsplats inom vården och detta inom 3 år från det att du 
påbörjade din anställning på akutmottagningen.  

 

Studiens genomförande  

Vi kommer vilja intervjua dig, intervjun är tänkt att ta ungefär en timme och kan komma 

att genomföras antingen via telefon eller personligt möte beroende på rådande 

omständigheter. Vi kommer be dig att berätta om dina erfarenheter av arbete på 
akutmottagningen och anledningar till att du valde att säga upp dig  

  

Hantering av data och sekretess  

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Vi kommer avidentifiera alla 

deltagare samt efter avslutat arbete med studien kommer alla intervjuer att raderas. 

 

Information om studiens resultat   

Du kommer kunna ta del av studiens resultat genom att den kommer att publiceras som 

magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. Eventuellt kommer även resultatet att 

publiceras i facklig tidskrift eller liknande.  

 

Frivillighet  



  
 

IV 

Ditt deltagande är helt frivilligt och väljer du att avstå alternativt avbryta ditt 

deltagande har vi full respekt och förståelse för ditt beslut. 

 

 Granskning av etikkommitté eller regional etikprövningsnämnd  

Ingen etisk prövning anses behövas för den studie som ska genomföras. 

  

Ansvariga  

Ansvariga för denna studie är Stina Jansson, student specialistsjuksköterskeutbildning 

inom Akutsjukvård och Helena Wallin, student specialistsjuksköterskeutbildning inom 
Akutsjukvård samt handledare Jalal Safipour.  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

  

Stina Jansson, ssk Akutmottagningen Alingsås 

Telefon: XXXXXXXXXX 

Mail: stina.jansson@vgregion.se  

Postadress: XXXXXXXXXXXX Alingsås 

 

Helena Wallin, ssk Akutmottagningen Mölndal 

Telefon: XXXXXXXXXX 

Mail: helena.a.wallin@vgregion.se  

Postadress: XXXXXXXXXXXX Stenkullen   

  

Jalal Safipour, universitetslektor, Fil. Dr.   

Telefon: XXXXXXXXXXXX 

Mail: jalal.safipour@lnu.se  
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Bilaga D Samtyckesformulär 

 

Linnéuniversitetet 
  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

  

  

Samtyckesformulär  

 
 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Att säga upp sig – upplevelser från 

sjuksköterskor som slutat på akutmottagning”, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtyckt till deltagande.  

  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.   

 

  

  

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson  

  

  

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

  

  

  

  

  

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

  

  

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum   

    

 
 
 

  



  
 

VI 

Bilaga E Etisk egengranskning 

Etisk egengranskning - utifrån formulär på etikkommittén sydosts 
hemsida www.bth.se/eksydost  
 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 
eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till 
en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov 
)? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med demenssjukdom 
eller psykisk funktions-nedsättning, personer i 
uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

 X  

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 
alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med 
minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande 
t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen till 
patient eller forskningsperson. Vidare framgår 
tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 

X   

http://www.bth.se/eksydost


  
 

VII 

detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet 
och ansvariga för studien är namngivna (student 
och handledare) 

X   

 
 

 


