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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Enligt arbetsmiljöverket har arbetsmiljön kraftigt försämrats inom vård och 
omsorg. Att arbeta med akut sjuka patienter på en akutmottagning ställer stora krav på 
snabbt och säkert omhändertagande och arbetsbelastningen kan variera. Detta kan 
påverka sjuksköterskans egna hälsa och arbetsmiljö.
Syfte: Syftet med denna intervjustudie var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av 
vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön på en akutmottagning, hur det påverkar dem 
samt vilka förbättringsåtgärder de ser.
Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 13 sjuksköterskor som var 
verksamma på två akutmottagningar. Analysen genomfördes med innehållsanalys för att
få fram skillnader och likheter i sjuksköterskornas upplevelse.
Resultat: Sjuksköterskornas arbetsmiljö upplevdes många gånger som stressande, att 
arbetsbelastningen var hög och att det saknades vårdplatser på avdelningarna, vilket 
resulterade i minskat flöde på akutmottagningen. Stöd från kollegorna och 
arbetsgivaren, att bli sedd och hörd av patienterna samt att ha kompetens, gjorde att det 
var lättare att hantera dålig arbetsmiljö. Sjuksköterskorna såg flera förbättringsåtgärder 
men upplevde att dessa inte var på individnivå utan främst låg på organisatorisk nivå.
Slutsats: Det fanns en stark koppling till att hög arbetsbelastning och dåligt patientflöde
ledde till sämre arbetsmiljö. Kolleger var den största faktorn som gjorde att arbetsmiljön
var hanterbar. Förbättringsåtgärder som ledde till att sjuksköterskornas arbetsbelastning 
minskade kunde göra att arbetsmiljön på akutmottagningarna kraftigt förbättrades.
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INLEDNING

De sista åren har det i media framkommit att arbetsmiljön och patientsäkerheten på 
många akutmottagningar är mindre bra. Inspektionen för vård och omsorg (2015) har 
publicerat en rapport efter en granskning av 18 akutmottagningar inom Uppsala/Örebro 
sjukvårdsregion där personalen intervjuades. Det framkom att samtliga 
akutmottagningar hade otillräcklig bemanning, brist på vårdplatser och problem med 
bristande kompetens hos personalen. (Ibid.). Det finns flera aspekter att belysa i detta 
problem men författarna har valt att fokusera på sjuksköterskans arbetsmiljö och vad 
som påverkar den. Båda författarna till denna studie är legitimerade sjuksköterskor och 
arbetar själva på varsin akutmottagning och upplever flera typer av påverkan i 
arbetsmiljön dagligen, både negativa och positiva. De ville med hjälp av intervjuer 
dokumentera dessa faktorer och förhoppningsvis belysa åtgärder som kan förändra det 
som är negativt och ta vara på det som är positivt. Förhoppningen var att det skulle leda 
till ändrade synsätt och rejäla kraftansträngningar på flera plan, vilket behövs för att få 
en förbättrad arbetsmiljö på Sveriges akutmottagningar. Flera tidigare studier och 
rapporter visar på ökad patientsäkerhetsrisk vid dålig arbetsmiljö men kunskapen om 
hur sjuksköterskan upplever sin arbetsmiljö och arbetssituation är knapphändig, vilket 
var orsaken till att författarna ville fokusera på detta.
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BAKGRUND

Akutmottagning
Till akutmottagningen kommer personer i alla åldrar med olika tillstånd av varierande 
allvarlighetsgrad. Akutmottagningen är den plats dit sjuka personer kan vända sig 
(dygnet runt) för att få hjälp. Nästan inga besök på en akutmottagning är planerade och 
därför kan tillströmningen av patienter och väntetiden variera kraftigt. Att ta hand om 
dessa patienter kräver resurser och bemanning, kompetens, struktur och fungerande 
rutiner för att nämna några (Inspektionen för vård och omsorg, 2015). Socialstyrelsens 
definition av akut vård från 1994 lyder:

Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom 
eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver 
omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård 
omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp 
till ett dygn. (Socialstyrelsens, 2016).

Varje akutmottagning har sina egna förutsättningar vad gäller personal, öppettider, 
storlek och möjligheter att ta hand om olika tillstånd (Socialstyrelsen, 2015).
Socialstyrelsen för årlig statistik över antalet akutbesök och det senaste året har 
tillströmningen till akutmottagningarna ökat med ca 3% och antalet akutbesök beräknas 
till ca 2,5 miljoner år 2015. Socialstyrelsen (2011) framhåller att väntetiderna på 
respektive akutmottagning varierar kraftigt liksom tid till att bli bedömd av läkare. 
Orsaken till att antalet akutbesök har ökat kan bero på många faktorer men för att 
nämna några har man sett att patienter hamnar på fel vårdnivå utifrån deras tillstånd. 
Det kan bero på faktorer som att tillgängligheten på andra inrättningar är dålig eller att 
man som enskild individ inte vet vilken nivå man ska söka sig till. Andra faktorer är 
patienter som skrivs ut för snabbt från vårdavdelningar och snabbt kommer åter samt att
människan lever längre och att det därför finns fler multisjuka. Man ser även att 
spontanbesöken ökar, istället för att ringa vårdcentralen och boka tid så söker man 
spontant till en akutmottagning. I Lobachova, Brown, Sinclair, Chang, Thielker & 
Nagurney (2014) framkom det att den vanligaste anledningen till varför patienter sökte 
sig till en akutmottagning var att man trodde att besvären som upplevdes var allvarliga 
(61%). Hänvisning var näst vanligast (35%). Därtill uppgav 48% att de fått rådet av en 
anhörig eller vän att söka.

Sjuksköterskans arbetsuppgifter
I akutsjukvården i dagens samhälle krävs det inte bara att akutsjuksköterskan ska besitta
den kunskap som förväntas av henne, utifrån hennes vidareutbildning. Hon ska även 
arbeta under olika pressade situationer som kan se olika ut från dag till dag 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2010). När 
patienten kommer till akutmottagningen tar sjuksköterskan ett ankomstsamtal, 
kontrollerar parametrar och utifrån detta triageras patienten. Triagering innebär att 
patienten bedöms, utifrån vissa kriterier och hamnar på en skala som beskriver hur 
snabbt patienten bör träffa läkare. Den som är mest sjuk prioriteras först och inte utifrån 
hur lång tid patienten väntat. Sjuksköterskan tar också ställning till vilket team patienten
ska träffa beroende på vilken skada eller sjukdom patienten söker för (medicin, kirurg, 
ortoped) eller om patienten ska vända sig till primärvården (Widgren, 2012). 
Arbetsuppgifterna varierar och sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för patientens 
omvårdnad (Riksföreningen för akutsjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 
2010).  
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Arbetsmiljö
Världshälsoorganisationen, WHO, definierar begreppet arbetsmiljö som "En 
sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, 
sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning 
påverkar individen" (Swedish standards institute, 2016).

Alla förhållande på arbetsplatsen omfattas av arbetsmiljö och innefattar fysiska, 
psykiska, organisatoriska och sociala förhållande på en arbetsplats. I en bra arbetsmiljö 
gör man sitt jobb utan att bli sjuk, skadad och god hälsa främjas. Dålig arbetsmiljö 
däremot kan leda till ohälsa, tillbud eller olycka (Sveriges Riksdag, 2015). Det finns 
många faktorer som kan påverka arbetsmiljön och upplevelsen av den och vad som 
påverkar, positivt och negativt, kan skilja sig från individ till individ. Mahony (2011) 
visade att 52% av sjuksköterskorna på en akutmottagning upplevde känslomässig 
utmattning som är relaterat till deras arbetsmiljö. Tillräckligt stor arbetsbelastning och 
tidsbrist leder alltså till att mer än hälften av sjuksköterskorna känner sig mer eller 
mindre stressade. I pressade situationer måste fokus riktas på det akuta och låta annat 
som kan vänta stå tillbaka. Arbetsmiljöverket (2015) anser att hög arbetsbelastning 
uppstår när resurserna inte är tillräckliga för att tillgodose kraven i arbetet. Man menar 
att ständiga överbeläggningar spelar stor roll men också att ökade krav på effektivitet 
och besparingar har ökat arbetsbelastningen i form av stor arbetsbörda och högt 
arbetstempo.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är den lag som övergripande råder på arbetsplatser för att
förebygga ohälsa och olycksfall. Den handlar om både fysiska och psykiska faktorer 
(Ibid.). Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska verka för att den
fortlöpande ska förbättras. Varje år gör Arbetsmiljöverket en sammanfattning av 
arbetsskador. De senaste 5 åren har ökningen av arbetsrelaterade sjukdomar inom vård 
och omsorg ökat med 50 %  jämfört med 2010, från 2231- 3323 anmälningar. Dessa 
siffror motsvarar nästan en tredjedel av arbetsskadorna i alla branscher totalt 
(Arbetsmiljöverket, 2016).

Sjuksköterskans arbetsmiljö
Det pratas en hel del om brist på sjuksköterskor i allmänhet och att sjuksköterskor inte 
orkar så många år på en akutmottagning eftersom man ständigt ska ha beredskap och 
framförhållning i sitt arbete, vara steget före och alltid vara beredd på akuta situationer. 
Det tål dock att diskuteras om det stämmer att det finns en faktisk brist eller om det 
finns andra faktorer som gör att det inte går att rekrytera i den utsträckning som behövs. 
Halldin (2015) skriver i läkartidningen att i december 2014 var 870 vårdplatser i landet 
stängda pga sjuksköterskebrist, i mars 2015 hade det ökat till 1140. Samtidigt har idag 
24000 svenska sjuksköterskor, de flesta specialistsjuksköterskor, norsk legitimation och 
de senaste 10 åren har 14000 sjuksköterskor valt att arbeta där. Svenska sjuksköterskor 
har under denna period i högre utsträckning valt att inte söka arbete i Sverige. Det har 
dels varit och är en lönefråga men även en arbetsmiljöfråga. Lönen för fast anställda 
sjuksköterskor bör höjas och bemanningsföretag slopas och det skulle i slutänden inte 
bli dyrare eftersom de fast anställda sjuksköterskorna hade velat arbeta kvar på 
arbetsplatsen. Vidare står det rapporterat att antal disponibla vårdplatser fortsatt att 
minska och att de nått en ny bottennivå 2014. Både utlokalisering av patienter och 
överbeläggningar ökar stressen på vårdpersonalen och därav försämras arbetsmiljön 
(Halldin, 2015).
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Tidigare studier
När man tittar på tidigare svenska undersökningar och studier gjorda på just arbetsmiljö 
för sjuksköterskan på akutmottagningar så finns det inte många studier gjorda. Det finns
några studier på exempelvis hot och våld (Angland, Dowling & Casey, 2014) och på 
avbrott i arbetet under medicinadministrering som lett till felmedicinering. Författarna 
fann dock en studie där det fanns flera faktorer som påverkade arbetsmiljön bl.a. 
organisationen på sjukhuset och att det “teamwork” som arbetade, hade brister 
(Källberg, Göransson, Florin, Östergren, Brixey & Ehrenberg, 2015).. Avbrott i 
sjuksköterskans arbete är vanligt förekommande på akutmottagningar men innebär en 
viss risk för fel. Kosits & Jones (2011) framhåller att varje timme blir en sjuksköterska 
avbruten i genomsnitt 3,3 gånger. Observationen gjordes under 60 timmar och under 
dessa timmar blev sjuksköterskan avbruten 200 gånger.

TEORETISK REFERENSRAM

KASAM
Begreppet står för känsla av sammanhang och myntades av Aron Antonovsky 1979.
 KASAM handlar om hur en person hanterar sitt liv, de problem som kan uppstå och hur
man behåller hälsa. För att kunna förstå begreppet undersökte han hur högt KASAM ett 
antal personer hade efter att ha varit med om en, som de upplevde, som en svår situation
och resultatet ledde till tre delar som han definierade som begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Han menade att dessa delarna hängde samman och skapade en helhet 
(Antonovsky, 2005). Har en sjuksköterska högt KASAM kan hon hantera situationer 
och problem som uppstår i arbetet och därmed behålla sin hälsa. Att ha dessa förmågor 
påverkar inte bara sjuksköterskans hälsa men även hennes arbete och bidrar till att 
kunna ge god vård till patienter och närstående. 

Begriplighet
Syftar till hur en händelse kan förstås och förutses utifrån yttre eller inre påverkan 
(stimuli). Om man som person har förmåga att förvänta sig olika typer av påverkan så 
har denne en hög känsla av begriplighet. De har ett förhållningssätt som de kan använda
även i oväntade situationer för att förstå och ordna upp den situation de hamnat i 
(Antonovsky, 2005).

Hanterbarhet
Här pratade Antonovsky om en persons resurser de besitter för att hantera en händelse. 
Det kan innefatta familj, vänner eller sjukvårdspersonal liksom tro. Med deras hjälp kan
man klara av händelsen lättare. Han menade att har en människa flera resurser så är 
denne bättre rustad att klara av en icke hanterbar situation och göra den hanterbar. De 
klarar också bättre av att gå vidare i livet (Antonovsky, 2005).

Meningsfullhet
Den sista komponenten kan tolkas som en motivationskomponent. Antonovsky såg i 
sina studier att personer som tidigare studerats inte var bittra över vad de gått igenom 
utan såg på händelsen med en positiv attityd. Det berodde på att de växt som personer i 
och med upplevelsen de gått igenom och dragit lärdomar från den. Det fanns en 
meningsfullhet med händelsen och något som betydde något känslomässigt för 
personen, människor med denna förmåga har därför högre KASAM (Antonovsky, 
2005).
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För att kunna hantera arbetsmiljön på en akutmottagning behöver sjuksköterskan känna 
att de tre delarna Antonovski beskriver finns för att kunna hantera sin situation på bästa 
sätt och då skapa ett högt KASAM. Hur man upplever arbetsmiljön på en 
akutmottagning påverkas av ens KASAM. Har hon en god begriplighet som gör att hon 
är väl rustad för oväntade situationer leder det till att hon kan hantera dessa på ett bra 
sätt när de väl uppträder, exempelvis akuta situationer. Har hon bra arbetskolleger och 
en chef så har hon goda förutsättningar för en god hanterbarhet i form av stöd. Slutligen 
om hon har förmåga och det finns förutsättningar på arbetsplatsen att kunna ta till sig 
nya lärdomar från händelser och tid för reflektion så ges möjlighet för god 
meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Det är inte nödvändigt att känna till begreppet 
KASAM för att uppnå hälsa. Sjuksköterskan kan själv hitta en väg att uppnå hälsa men i
det är det troligt att Antonovskys delkomponeter kan ses. 

PROBLEMFORMULERING

Arbetsmiljön har kraftigt försämrats inom vård och omsorg de senaste åren. Att arbeta 
med akut sjuka patienter på en akutmottagning ställer stora krav på snabbt och säkert 
omhändertagande och arbetsbelastningen kan variera beroende på hur många patienter 
som söker. Detta ställer stora krav på sjuksköterskorna och bemanningen är en viktig 
faktor. Ett stort bekymmer är antalet minskade vårdplatser som resulterat i ökad 
arbetsbelastning på akutmottagningen. Detta kan anses som en hälsorisk i arbetsmiljön 
för sjuksköterskan och en ökad patientsäkerhetsrisk. Sätts inte adekvata åtgärder in så 
kan sjukskrivningarna bland sjuksköterskorna öka ytterligare, fler uppsägningar kan bli 
aktuella och den psykiska hälsan försämras ytterligare. Hur ska man kunna lösa dessa 
problem som inverkar i så stor utsträckning på sjuksköterskans arbetsmiljö och indirekt 
på patientens säkerhet? Det saknas fungerande rutiner och konkreta lösningar på 
problemen på Sveriges akutmottagningar. Vad vill man som sjuksköterska ska ändras 
för att arbetsmiljön och säkerheten ska förbättras avsevärt? Vilka lösningar ser hon när 
hon arbetar? Förhoppningen med denna intervjustudie är att uppmärksamma vilka 
problem som finns i akutsjukvården idag som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och 
indirekt patientens säkerhet.

SYFTE

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av vilka 
faktorer som påverkar arbetsmiljön på en akutmottagning, hur det påverkar dem samt 
vilka förbättringsåtgärder de ser.

METOD

För att besvara syftet valdes en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativ forskning ger 
förståelse och kunskap om ett fenomen genom att man utifrån varje persons subjektiva 
upplevelse och erfarenhet försöker förstå det de beskriver samt företeelsens innebörd. 
Datan som samlas in under intervjun består av egna ord och beskrivningar. 
Deltagarantalet är oftast relativt litet och fokus är på kvalité och djup vilket är viktigt 
vid genomförandet av en innebördsanalys (Dahlberg, 2014).
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Urval
För tillstånd att få genomföra studien på 2 av landets akutmottagningar skickades 
information om studien till verksamhetschefen på respektive akutmottagning (Bilaga 3) 
som godkände att studien fick genomföras.

Urvalet bestod av 13 personer från 2 mindre akutmottagningar i södra delen av Sverige. 
Att deltagare på två olika sjukhus inkluderades gav en bred infallsvinkel på fenomenet 
och personer med variation av kön, ålder och erfarenhet erbjöds att delta. Det gjordes 
för att olika aspekter och olika erfarenheter skulle kunna lyftas fram ur upplevelsen. Ett 
strategiskt urval användes dock eftersom de som hade erfarenhet av fenomenet skulle 
studeras, vilket var en förutsättning för att få vara med i studien (Dahlberg, 2014). 
Inklusionskriterierna var att personen skulle vara legitimerad sjuksköterska samt arbeta 
på och ha erfarenhet från en somatisk akutmottagning. Exklusionskriteriet var dem med 
mindre än ett års erfarenhet på en akutmottagning. Bland de 13 deltagarna var det en 
variation på intervjuernas längd som var mellan 16 och 32 minuter. Antal år på 
akutmottagning varierade från 1 till 17 och antal år i yrket mellan 1 och 24. Ålder på 
deltagarna var 28-55 år. Varför inte intervjuerna blev längre är oklart men orsaken kan 
ha varit att bredden på intervjufrågorna inte var tillräckligt stor. Deltagarna fick muntlig 
information om studien på en arbetsplatsträff respektive sjuksköterskemöte. Samtliga 
sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningarna fick skriftlig inbjudan och 
information via e-post. Efter informationen fick de ta ställning till om de ville vara med 
i studien. I samband med att intervjun skulle äga rum fick de återigen information om 
studien och fick därefter skriva på en blankett om informerat samtycke. 

Datainsamling
Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer. Intervjuerna utgick från semistrukturerade 
frågor där alla deltagare fick samma frågor ställda (Bilaga 1). Frågorna ställdes inte 
alltid i samma ordning utan där de passade in i intervjun. Följdfrågor ställdes och den 
intervjuade kunde fritt berätta om det de ansåg var lämpligt att tillföra. För att få ut så 
mycket av intervjun som möjligt och få god insikt och förståelse, användes öppna frågor
där deltagaren själv fick berätta utan att intervjuaren avbröt eller la ord i mun (Dahlberg,
2014). Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum i anslutning till informanternas 
arbetsplats och spelades in på två mobiltelefoner.

En pilotstudie genomfördes, för att se att intervjuguiden uppfyllde syftet och för att hitta
svagheter och styrkor (Kristensson, 2014). Två sjuksköterskor som hade anknytning till 
akutmottagningarna intervjuades utifrån de tänkta frågeställningarna. Det framkom då 
att frågorna som ställdes passade in på syftet men för att ytterligare få fram mer material
lades ytterligare frågor till. Det framkom också att det hade varit bra att informera 
deltagarna om arbetsmiljö som begrepp eftersom det upplevdes som ett stort område. 
Författarna valde därför att skriva ner en kortfattad information om vad arbetsmiljö är 
och vad den omfattar som intervjupersonerna i studien fick ta del av (Bilaga 1). 
Pilotintervjuerna ingick inte i analysen och resultatet.

Dataanalys
Författarna har valt att göra en beskrivande innebördsanalys vilket innebär att en 
djupare tolkning av textens innebörd görs och man försöker se vad som finns bakom det
sagda ordet. En innebörd kan finnas uttalad men den är främst outtalad. Man söker efter 
ett mönster av innebörder. Fokus ligger på att förstå hur tillvaron upplevs av 
sjuksköterskan (Dahlberg, 2014). 
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Efter att intervjuerna hade spelats in transkriberade författarna ordagrant intervjuerna. 
Alla intervjuer lästes igenom upprepade gånger för att helheten skulle kännas bekant. 
Därefter diskuterades innehållet tillsammans. Materialet delades in i mindre delar för att
kunna bearbetas. Detta gjordes med ett innebördsorienterat fokus. Meningar som 
innehöll information som var relevant för syftet och som ansågs ha liknande innebörd 
togs ut. Den omkringliggande texten togs med så sammanhanget fanns kvar. Dessa 
meningar bildade meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades i syfte att korta ner
texten men behöll ändå hela innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades 
och grupperades i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna. 
Båda författarna kodade samma intervju för att sedan gå igenom tillsammans, jämföra 
och diskutera. Resterande intervjuer fördelades och kodningen gjordes därefter var för 
sig. Under analysfasen använde författarna sin förförståelse för att få en djupare 
tolkning av innehållet. Under hela analysfasen rörde sig författarna mellan helheten och 
delarna för att få fram innebörden. Därefter beskrevs det mönster som författarna funnit 
och slutligen bearbetades texten till en ny helhet (Dahlberg, 2014 & Kristensson, 2014).

Forskningsetiska överväganden
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska man som forskare skydda, ta ansvar och 
respektera deltagarna i studien. Under hela studiens gång har författarna utgått ifrån de 
forskningsetiska riktlinjerna för att tillgodose autonomiprincipen, nyttoprincipen, och 
inte skada- principen för att minska risken för att deltagarna skadas, såras eller utnyttjas 
(Kristensson, 2014).

För att tillgodose autonomiprincipen fick deltagarna både muntlig och skriftlig 
information  vad studien handlade om och vad det innebar att vara med. Materialet 
innehöll också information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta sitt medverkande (Kristensson, 2014). I samband med att intervjun skulle
ske fick deltagarna läsa igenom informationspappret igen och därefter fick de skriva på 
att de gav sitt samtycke till att delta (Bilaga 2).

Innan studien genomfördes vägdes för- och nackdelar med att genomföra studien och 
det framkom att en studie inom området kunde påverka hur man ser på arbetsmiljön på 
en akutmottagning i framtiden och kunde bidra till förbättringar. Inga uppenbara 
nackdelar hittades. Nyttan var större än att skada, nyttoprincipen (Kristensson, 2014).

För att minska risken att deltagarna skulle uppleva obehag av intervjun togs hänsyn till 
icke skada- principen. En egengranskning via Etikkommittén Sydost hemsida gjordes 
och i samråd med handledaren bedömdes det att ansökan till etiska kommittén inte 
krävdes. Hänsyn togs också till att personen inte skulle känna igen sig genom att svaren 
avidentifierades. Materialet förvarade inlåst så att ingen obehörig kunde komma åt 
materialet (Kristensson, 2014).

RESULTAT

Resultatet visade att sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö kunde sammanfattas i 
kategorierna positiv och negativ arbetsmiljö. Kategorin förbättringsåtgärder blev en 
egen kategori då den visade mer konkreta lösningar. Kategorierna består av ett antal 
underkategorier enligt analysens gång. Den röda tråden genom hela resultatet tolkades 
som att för att få en god arbetsmiljö så strävade sjuksköterskorna efter att uppnå hälsa 
och välbefinnande med hjälp av stöd i olika former trots att arbetsbelastningen kunde 
vara hög och stressig på en akutmottagning.
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Negativ arbetsmiljö

Bemanning
Bemanningen ansågs vara acceptabel men problem uppstod då det var sjukdom 
involverat. Det fanns då få att ringa in ur den ordinarie personalstyrkan och dåligt med 
timvikarier. Personalen som arbetade fick då oftare täcka upp för varandra och det 
kunde ibland upplevas stressigt beroende på flöde. Skiftarbete och att ibland behöva 
arbeta nattpass upplevdes negativt i arbetsmiljön. Att jobba rotation med dag, kväll och 
natt gjorde att det var svårt att arbeta heltid och känna att det fanns tid för återhämtning. 
Det var svårt att hitta en dygnsrytm vilket påverkade livet eftersom man kände sig trött 
och sliten “Man ska ju kunna jobba heltid och orka med det.”

Brist i läkarbemanningen påverkade negativt. När inte läkarna hann med patientflödet, 
blev det långa väntetider, missnöjda patienter och det resulterade i en sämre arbetsmiljö 
för sjuksköterskorna. Lägre kompetens och oerfarenheten hos de läkare som kom nya 
till arbetsplatsen påverkade och det ansågs att deras osäkerhet borde stöttas bättre då de 
saknade erfarenhet. Det ansågs viktigt att teamarbetet fungerade för att få ett optimalt 
flöde. Det upplevdes som att patientsäkerheten äventyrades i de fall då det dröjde länge 
innan patienten blev bedömd av läkare.Ytterligare en sak som påverkade var att det 
många gånger tog för lång tid innan läkaren tog beslut om vad som skulle ske med 
patienten. Detta skapade ytterligare arbetsbörda för sjuksköterskorna då patienten låg 
kvar på akutmottagningen längre än vad de behövde.

Organisation
Det hade skett förändringar i verksamheten på den ena akutmottagningen p.g.a. 
besparingar och de skulle inte längre ta emot patienter som prioriterades röda, en del av 
verksamheten skulle inte bedrivas på jourtid och akutmottagningen hade stängt nattetid. 
Detta upplevdes som en besvikelse av sjuksköterskorna som ledde till negativ 
arbetsmiljö och hade gjort att flera kollegor slutat eftersom arbetsuppgifterna ändrats. 
Att inte längre få ta emot dessa patienter upplevdes av sjuksköterskorna som att en del 
av deras arbetsuppgifter saknades, att ta hand om svårt sjuka patienter och larm. 
Sjuksköterskorna ansåg också att det var viktigt att man hade utvecklande och 
stimulerande arbetsuppgifter för att arbetet skulle kännas meningsfullt.

Har man sökt jobb och valt det och att man har ett jobb med lite sjukare patienter och 
sen plötsligt finns inte det mer. Jag hade också sökt mig därifrån om det var det jag ville
jobba med, så att, det har blivit ett stort manfall efter att man omorganiserade hela 
sjukhuset.

Att inte få ta emot vissa patientkategorier gjorde att sjuksköterskan fick hänvisa vidare 
till större sjukhus. Beslutet ledde till att många patienter och anhöriga blev arga och 
besvikna. Det hände ofta att personalen blev utskälld och otrevligt bemötta för att de 
inte tog emot alla patienter som sökte vård, vilket sjuksköterskorna upplevde negativt. 
Även om de visste om att det inte var de personligen som angreps, upplevde de 
maktlöshet att inte kunna påverka besluten som tagits. Sjuksköterskorna upplevde det 
som ett stort problem och kände frustration och inre stress att inte få hjälpa de patienter 
som sökt sig till akutmottagningen. När vårdcentralena hade mycket att göra och inga 
tider kvar märkte sjuksköterskorna att patienterna vände sig till akutmottagningen 
istället för att få hjälp och en del patienter som kom accepterade inte att bli hänvisade 
till annan instans. “Det här med att vi får sitta och hänvisa patienter till annat sjukhus 
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gör ju många besvikna. De har tagit sig hit för att få hjälp till oss men då får jag säga; 
tyvärr du får åka vidare”.

Att föra personalens talan högre upp i organisationen ansågs vara chefens uppgift. De 
var ofta på möten men personalen upplevde inte att informationen därifrån alltid kom 
tillbaka till dem. Då där inte sågs någon förändring eller förbättring vad gällde problem 
i arbetsmiljön upplevdes det negativt. En annan sak som en del sjuksköterskor upplevde
att chefen glömde bort, var att ge positiv återkoppling till arbetet fortlöpande. De ansåg 
att det var viktigt att bli sedd, hörd och både få reda på när man gjort något bra likväl 
som att det var viktigt att få information när man gjort något mindre bra. "Man får det 
kanske inte så ofta från sin ledning heller, den här feedbacken på att man gör ett bra 
jobb. Man får alltid höra när man gjort ett dåligt jobb”.

Det framkom i flera intervjuer att lokalerna inte var de mest lämpade och det var 
framför allt fler rum som krävdes eftersom det ledde till att sjuksköterskorna upplevde 
frustration när de inte visste var de skulle ta in patienterna för bedömning.

Vårdplatser
Samtliga av de intervjuade ansåg att avsaknaden av vårdplatser på avdelningarna var ett 
stort problem och att det direkt hade en negativ påverkan på deras arbetsmiljö och på 
patientsäkerheten. Sammanlagt på de båda sjukhusen var 44 vårdplatser stängda pga att 
det inte gått att rekrytera sjuksköterskor. De upplevde frustration då det stängdes ner fler
och fler vårdplatser. Frustrationen växte när patienter fick ligga kvar i timmar på 
akutmottagningens britsar i väntan på en ledig plats och samtidigt fanns det inga lediga 
britsar till de nya patienterna som kom in. Det resulterade i ett kraftigt minskat 
arbetsflöde vilket ledde till hög arbetsbelastning och stress. De patienter som låg och 
väntade på vårdplats blev dessutom mer resurskrävande i form av omvårdnad som 
exempelvis mat, vätska och hjälp med toalettbesök. Det stal tid från andra patienter som
kom in akut, vilket ledde till att sjuksköterskan kände sig otillräcklig. Bristen på 
vårdplatser skapade en inre stress tidigt på dagen om det redan då var ont om platser och
man oroade sig för hur det skulle bli framåt kvällen, om det fanns en säng till de 
patienter som skulle läggas in eller om personalen skulle tvingas arbeta övertid i väntan 
på patienttransport till annat sjukhus. Det fanns så kallade “observationsplatser” som 
patienter som förväntades kunna gå hem senare under dagen eller dagen efter kunde 
ligga på. Då vårdplatserna var färre var dessa platser oftare belagda i högre 
utsträckning, även av patienter som egentligen hade behövt en avdelningsplats och man 
såg tyngre patientklientel. Patienterna på akutmottagningen blev oftast relativt snabbt 
triagerade, bedömda av läkare, röntgade och beslut om inläggning fattades men sedan 
tog det stopp i vårdkedjan. Detta upplevdes betungande och frustrerande. Det upplevdes
också att patienter som egentligen hade behövt läggas in, skickades hem med medicinsk
behandling och eventuellt uppföljning dagen efter p.g.a. att det inte fanns någon ledig 
plats för dem och att det påverkade patientsäkerheten i hög grad. Flertalet patienter kom
också åter då deras allmäntillstånd försämrats snabbt och de belastade då 
akutmottagningen ännu en gång “Det betyder ju att tiden till de patienter som verkligen
behöver det, minskar och irritationen för långa väntetider ökar och det kan jag nog 
uppleva är lite frustrerande.”

Det fanns en koordinatorfunktion som roterade bland sjuksköterskorna. Då 
vårdplatsbristen ökade ansågs denna funktion mer betungande då den som var 
vårdplatskoordinator fick stå till svars mot andra sjukhus när det inte fanns tillräckligt 
med vårdplatser att flytta över patienter på från andra sjukhus. Det var psykiskt 
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påfrestande och påverkade sjuksköterskorna negativt att ta emot arga samtal, trots att 
det fanns förståelse för att de hade en belastande situation.

Arbetsbelastning
Den naturliga och förutsedda stressen som per automatik kan finnas på en 
akutmottagning med högt arbetstempo och oväntade situationer, upplevdes inte 
stressande på ett negativt sätt. När patientflödet var högt från både gående patienter och 
patienter som kom med ambulans och sjuksköterskorna inte hann med att utföra sina 
arbetsuppgifter, kunde det upplevas som att de tappade kontrollen och då kände de 
flesta intervjuade inre stress. Anledningen till detta var oftast tidsbrist eller att någon 
eller några i personalen blev upptagna med en situation som tog lång tid. Det framkom 
också att de ibland kände sig otillräckliga gentemot anhöriga när ett plötsligt dödsfall 
inträffat då de behövde hjälpa till på ett annat ställe. Liknande känsla fanns när en 
patient skulle få ett tragiskt besked och de ville då finnas med för att stötta samt när en 
ung person anlände som inte gick att hjälpa eller andra händelser som inte hade en 
positiv utgång. Barn upplevdes också extra påfrestande, delvis p.g.a. att rätt kompetens 
inte fanns men också för att de själva kände att de inte hade den vana som krävdes och 
därför kände sig otrygga. “Det skapas en inre stress när man inser att man har många 
patienter på akuten och att det finns dåligt med vårdplatser och man känner att man 
inte hinner ta hand om patienterna som man vill.”

Ibland kan vi ha tre olika doktorer på medicin- sidan och alla kommer med 
ordinationer samtidigt, samtidigt kommer ambulansen man känner man kan ju bara 
vara på ett ställe. Men man skulle ju vilja kunna hjälpa alla samtidigt, men det kan man
ju inte.

Det sociala livet påverkades också då sjuksköterskorna fick arbeta övertid eller 
obekväma tider. De upplevde även att en för hög arbetsbelastning under arbetspasset 
gjorde att det var svårt att inte ta med sig arbetet hem och inte fundera över om man 
glömt något. Det kunde då ta ett tag att varva ner.

Positiv arbetsmiljö
God sammanhållning på akuten, trevliga kollegor, bra chef som ser våra behov som vi 
har, god bemanning,-- när det finns gott om vårdplatser, kanske inte alltför högt tryck.

Kollegor
Det som sjuksköterskorna upplevde påverkade dem positivt i deras arbetsmiljö var 
framför allt arbetskamraterna och deras sätt att arbeta, att gruppen strävade mot samma 
mål under arbetspasset och att de alltid kunde be varandra om hjälp. Flertalet av de 
intervjuade upplevde att de hade en bra stämning och ett gott bemötande kollegor 
emellan och att det delvis berodde på att man hjälpte varandra och såg varandra. Det 
upplevdes även då det var högt flöde av patienter. Känslan var att de behärskade 
situationen och hade den under kontroll, samt var trygga med det de gjorde p.g.a. 
stöttning från kolleger. Det kunde vara hög arbetsbelastning men upplevelsen av god 
sammanhållning och stöttning gjorde att den personliga upplevelsen inte påverkades 
negativt. Känslan var sällan att det var tungt eller negativt att gå till arbetet. Merparten 
av personalen kände att de hade en nära sammanhållning och många umgicks även 
privat och de menade på att det hade en inverkan på den positiva arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Det fanns ett gott samarbetade mellan yrkeskategorierna och de var inte 
fastlåsta vid en specifik position utan kunde röra sig mellan dessa. Det fanns hjälp och 
stöttning från kolleger vid hänvisningar till andra vårdinstanser i triaget.
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Reflektion ansågs viktigt, att det fanns tid att prata och reflektera över saker som hände 
oväntat. Att ta sig tid till att känna gemenskap och berömma varandra när någon gjort 
något bra eller när samarbetet fungerat. Att ge god återkoppling var viktigt för att stärka 
upplevelsen av att känna sig sedd och hörd samt för att känna personlig tillfredsställelse.

Arbetstillfredsställelse
Sjuksköterskan upplevde det också som god arbetsmiljö när känslan var att hon gjorde 
ett bra och säkert omhändertagande av patienterna och när hon hann ta hand om 
patienterna lite extra, vilket gjorde att hon kände sig gladare. Att vara tillgänglig var 
också en faktor som påverkade positivt. Det som även ansågs som god arbetsmiljö var 
när patienterna gav återkoppling till sjuksköterskan, att hon hade gjort ett bra arbete och
patienterna var nöjda och visade uppskattning. Några vänliga ord från patienten gjorde 
att sjuksköterskan kände sig sedd, hörd och känslan att ha lyckats med sitt arbete ökade.
Att patienterna heller inte alltid uppmärksammade om sjuksköterskan hade hög 
arbetsbelastning och därför inte blev påverkade av det, ansåg sjuksköterskan var 
positivt. Flera sa att de tyckte om arbetsuppgifterna på akutmottagningen, variationen, 
flödet och patienterna.

När det är flyt i arbetet och man inte behöver känna den där negativa stressen. Det är 
ju sådana arbetsdagar man vill ha dagligen… utan att man behöver ägna timmar åt att 
jaga vårdplatser eller man känner att man inte har tid. Det är just de faktorerna att alla
hjälper till och bra vårdplatser och att man känner att de patienterna man har, att man 
har koll på dem och man hinner göra det man ska… Då är det roligt att jobba, då 
förstår man varför man jobbar på en akutmottagning.

Utveckling och kompetens
Utveckling ansågs positivt. Det som merparten av de intervjuade nämnde var de 
tillfällen när de hade hand om ett larm, eller en dålig patient och hela teamet 
samarbetade bra och arbetet flöt på. Man blev skärpt, kommunikationen fungerade och 
alla visste sin arbetsuppgift och utförde den på bästa möjliga sätt. I sådana situationer 
upplevde alla att det var roligt att arbeta, dels för att man fick använda sin kompetens 
men också för att man fick ta del av andras kompetens. Att fortlöpande få ny kunskap, 
utbildning och hålla sig ajour på arbetstid ansågs viktigt för att sjuksköterskan skulle 
känna sig trygg och säker i sina arbetsuppgifter och vara mer förberedd på oväntade 
situationer vilket minskade den inre stressen. Att ha riktlinjer att följa ansågs som en 
viktig hjälp i arbetet.

Erfarenhet och kunskap ansågs som en viktig del när man arbetar på en akutmottagning 
då det var ett ansvarsfullt och varierande arbete. Det var viktigt att bibehålla en blandad 
åldersgrupp om man såg till erfarenhet. Det hade kommit många nya i personalen och 
det sågs inte som negativt men man såg vikten av kompetens blandat med ny kunskap.

Arbetsgivare
Sjuksköterskorna upplevde att deras närmsta chef försökte skapa en så bra arbetsmiljö 
som möjligt utifrån de resurser som fanns. De upplevde också att chefen gav ett bra stöd
under arbetet och vid oväntade situationer. Om sjuksköterskan behövde prata fanns 
chefen oftast tillgänglig för samtal, de kunde ta upp vad som helst och det påverkade 
inte dem personligen efteråt vilket ledde till god arbetsmiljö. “Jag upplever att deras 
dörr alltid är öppen, även om de är på plats eller om de är hemma”.
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Om chefen närvarade i vården upplevdes det positivt eftersom det gjorde dem lyhörda, 
bland annat på belastningen men också på vad som behövde förbättras för att 
arbetsmiljön skulle bli så bra som möjligt.

Förbättringsåtgärder
Sjuksköterskorna såg flera lösningar för att kunna få personal till sjukhuset och för att 
behålla den personal som redan är anställd.

Arbetsvillkor
Högre lön för redan anställd personal ansågs kunna göra att sjuksköterskorna stannade 
kvar och för att locka till sig ny personal var högre ingångslön ett måste. Att enbart 
vidta den åtgärden ansågs inte enskilt göra att arbetsmiljön blev bättre men att det var 
ett led i det och att det var en viktig faktor som gjorde att arbetsgivaren visade att 
sjuksköterskan värdesattes. “Att man går till jobbet och får betalt för det man gör”.

Man såg erbjudande om förmåner som ett nödvändigt alternativ. En lösning som flera 
såg var att erbjuda alla sjuksköterskor att jobba 80% och få betalt för 100% då de ansåg 
att det skulle förbättra arbetsmiljön och att det i sin tur skulle generera bättre hälsa. De 
ansåg också att det hade lockat personal till sjukhuset för att kunna höja bemanningen. 
Ett annat förslag var att nattskiftet skulle kortas ner och höja bemanningen där 
ytterligare. Sjuksköterskorna ansåg att det var av största vikt att man i organisationen 
tog tag i rekryteringen av fler sjuksköterskor och vidtog de åtgärder som krävdes för att 
rekrytera dem så fler vårdplatser kunde öppna.

Avlastning
Det som sjuksköterskorna såg som en lösning för att frigöra tid för att ta hand om 
patienterna var att se till så att varje personalkategori gjorde de uppgifterna som man var
utbildad i. Det önskades fler sekreterare och städpersonal ute i vården, för att avlasta 
sjuksköterskorna så de kunde lägga mer fokus på patienterna. För att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare ansåg man att utökade öppettider, ökad bemanning på 
läkarsidan och fler undersökningsrum hade gjort att förutsättningarna för 
sjuksköterskorna att utföra sina arbetsuppgifter hade förbättrats.

Information och stöttning
För att förändra folks förståelse hur organisationen är uppbyggd borde ledningen gå ut 
med tydligare information till allmänheten vilka tillstånd som de olika vårdnivåerna kan
erbjuda och ta emot olika tider på dygnet. Man såg även ett stort behov av fler läkartider
åt patienterna på deras respektive vårdcentral och för att det skulle kunna erbjudas 
ansågs det att bemanningen borde öka där.

Flertalet upplevde att cheferna behövde bli tydligare med information vid förändringar 
och att informationen måste nå ut till alla för att personalen skulle veta vad som gällde 
så att alla skulle få samma förutsättningar till en god arbetsmiljö. Chefen skulle vara 
hårdare och markera tydligare vad som gällde vid konflikter mellan personalen. Hur 
arbetet med arbetsmiljö fortlöpte högre upp i organisationen var inte tillräckligt känt för 
sjuksköterskorna och där önskades tydlighet. Ledningen kunde också förbättra sin 
kommunikation och information för att kunna diskutera åtgärder och förbättringar 
angående arbetsmiljön. Att de kommer ut och ser hur det är på arbetsplatserna för att få 
förståelse hur det är att arbeta på en akutmottagning. “Den informationen har inte 
kommit ner till mig i såfall. Inte hur de arbetar med arbetsmiljö”. Bättre stöttning och 
förståelse för vårdplatskoordinatorn i ett tidigt skede så att sjuksköterskan inte ska 
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behöva slå larm upprepade gånger “Allting ska ju komma uppifrån och är det någonting
som inte funkar därifrån eller att man inte fått information därifrån, då funkar det ju 
inte hos oss heller.”

DISKUSSION

Metoddiskussion
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö och att 
använda sig av en kvalitativ studie stämmer bra överens när man vill få fram 
upplevelsen av ett fenomen (Dahlberg, 2014). Syftet med studien bedöms vara uppnått 
då det tydligt framkommit både vad som påverkade arbetsmiljön, hur den påverkades 
samt att flera förbättringsförslag framkom. Utifrån detta anses det inte att vidare 
forskning krävs på de valda intervjuplatserna då uttömmande information erhållits.

Giltighet och trovärdighet
Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer för att få fram varje enskild individs 
upplevelse av fenomenet. Resultatet från intervjuerna analyserades och tolkades 
(Dahlberg, 2014). Eftersom det var sjuksköterskornas personliga åsikt som efterfrågades
och för att minska risken att intervjuaren påverkade resultatet, genomfördes inte 
intervjuerna på intervjuarnas egna arbetsplats. Detta för att det inte skulle finnas någon 
relation mellan intervjuaren och deltagaren. Ett öppet klimat ökar trovärdigheten 
(Kristensson, 2014). Även om deltagaren inte hade någon relation till intervjuaren visste
deltagaren att kollegan skulle få ta del av resultatet vilket kan ha påverkat svaren. Att 
intervjuerna genomfördes på arbetstid gjordes för att sjuksköterskorna skulle känna sig 
avslappnade och koncentrerade på intervjun samt inte behöva medverka på ledig tid. 
För att öka detta blev deltagarna helt frikopplade från arbetet under intervjun för att de 
inte skulle känna sig stressade. En ostörd intervjuplats men i nära anslutning till 
arbetsplatsen valdes för att de skulle befinna sig i en trygg miljö och inte oroa sig för 
störningsmoment. Det visade sig att det var inget som avbröt intervjuerna.

Från början var urvalsantalet 14 men efter ett avhopp blev det totala antalet 13 
intervjuer. Även om en deltagare valde att hoppa av anses det inte ha påverkat resultatet.
Dahlberg, (2014) skriver att varierande åldrar, olika lång yrkeserfarenhet och erfarenhet 
på akutmottagningen ger en variation i urvalet samt att resultatet blir entydigt. Ett 
entydigt resultat gör det rimligt att tro att resultatet speglar verkligheten (Ibid.). Det som
kan diskuteras är att det inte fanns någon manlig deltagare i studien vilket kan ha 
påverkat resultatet negativt. På de arbetsplatserna där intervjuerna genomfördes fanns 
en manlig sjuksköterska anställd som valde att inte delta i studien. Procentuellt sätt fick 
författarna ett relativt representativt urval. Intervjuerna genomfördes på två mindre, 
förhållandevis lika stora sjukhus vilket kan ses som en svaghet. Det gav ett likvärdigt 
resultat men för att öka bredden i studien kunde större sjukhus inkluderats för att öka 
variation och trovärdighet. Två intervjuare på två olika arbetsplatser valdes för att 
försöka fånga variationer i arbetsmiljön. En svaghet med att använda sig av två 
intervjuare är att följdfrågorna kan variera men detta försökte minimeras med hjälp av 
att en intervjuguide användes (Bilaga 1). Kristensson (2014) skriver att detta ökar 
giltigheten i studien. Att använda sig av en pilotstudie kan ses som en styrka. Innan 
intervjuerna påbörjades kunde frågorna som skulle ställas kontrolleras så att 
tillförlitligheten och giltigheten av resultatet ökade. Efter att pilotstudien hade 
genomförts lades ytterligare frågor till för att få mer djup i studien.
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Förförståelse
Eftersom studien är genomförd på författarnas egna arbetsplatser samt att båda är 
legitimerade sjuksköterskor var förförståelsen stor. Den försökte användas för att i 
analysen ytterligare öppna upp för att få djupare förståelse och ny kunskap. Om 
förförståelsen helt satts åt sidan kunde viktiga resultat missats i form av att 
igenkänningsfaktorn hade försvunnit (Kristensson, 2014). Med tanke på detta har 
reflektion av pålitligheten skett under hela arbetets gång.

Triangulering
För att öka kvaliteten på analysen och resultatet har båda författarna läst alla 
intervjuerna och delar av analysen har genomförts tillsammans. Samma intervju 
tolkades innan de delades upp. Detta för att se att texten uppfattades på samma sätt, så 
att det som lyftes fram var det som var avsett att beskrivas och att ingen viktig 
information försvann, så kallad forskartriangulering. Detta ökade tillförlitligheten i 
resultatet (Kristensson, 2014).

Generaliserbarhet och överförbarhet
Resultatet från studien kan inte generaliseras eftersom en kvalitativ studie ger 
information om hur arbetsmiljön uppfattas av den enskilda personen vid det tillfället. 
Skulle studien göras om och något förändrats på arbetsplatsen kunde resultatet sett 
annorlunda ut. Läsaren får själv ta ställning till om resultatet går att överföra till 
liknande situationer (Dahlberg, 2014). Dock anser författarna utifrån egen erfarenhet 
och förförståelse att resultatet kan överföras till andra sjukhus och att resultatet troligvis 
hade styrkts om intervjuer även hade ägt rum på större akutmottagningar. Författarna 
kan inte avgöra huruvida resultatet är överförbart på sjukhus i andra länder då den 
förförståelsen inte finns.  

Resultatdiskussion
I resultatet framkom det att de intervjuade upplevde en arbetsmiljö som kunde delas upp
i en positiv och en negativ del. Bemanning, organisation, vårdplatser och 
arbetsbelastning upplevdes som faktorer som påverkade sjuksköterskorna negativt. 
Kollegor, arbetstillfredställelse, utveckling och kompetens samt arbetsgivare var 
faktorer som påverkade deras arbetsmiljö positivt. Resultatet från intervjuerna ledde 
också till flera förbättringsförslag om hur arbetsmiljön kunde förbättras. Författarna 
kunde dra slutsatsen att en persons resurser spelar roll i hur denne klarar av att hantera 
oförutsedda händelser, d.v.s. om personen har ett högt KASAM.

Dålig bemanning på avdelningarna ledde till konstanta neddragningar av vårdplatser 
och att patienterna oftare och i högre utsträckning fick ligga kvar på akuten i väntan på 
plats. Även Muntlin, Carlsson och Gunningberg (2010) visar att patienter fick ligga 
kvar flera timmar för att vårdavdelningarna inte kunde ta emot dem. Detta skapade 
merarbete och ledde till stress för merparten av de intervjuade då de nyanlända 
patienterna fick mindre tid. I Person, Spiva och Hart (2013) framkom det att tid visade 
sig vara viktigt att ha för att kunna ta hand om kritiskt sjuka patienter som behövde 
livsnödvändiga åtgärder. I resultatet framkom det också hur stressig arbetsmiljön var på 
akutmottagningen och att det var något de var tvungna att hantera dagligen och de 
upplevde det psykiskt påfrestande. Samma resultat framkom även i D´Arc de Souza 
Oliveira, Pessoa, Nunes de Miranda och Santos Cavalcantes (2014) studie. Kilcoyne 
och Dowling (2005) framhåller sjuksköterskans bekymmer med att många patienter på 
akuten gjorde att hon kände sig otillräcklig och att hon inte kunde ge god omvårdnad av
kvalité (Ibid.). Författarna anser att problemen som framkommit i resultatet funnits 
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tidigare men att det har eskalerat i hög fart sista tiden och håller med om att det måste 
göras en kraftansträngning för att vända den negativa trenden. I resultatet kunde 
författarna se sambandet mellan nämnda problem och psykisk ohälsa. Det gavs ett 
konkret förslag om att erbjuda 100% lön med en arbetstid på 80%. Författarna tror att 
om ett sådant förslag hade erbjudits kunde det skapat mer tid för återhämtning så att 
sjuksköterskorna orkat med att arbeta sin tjänst fullt ut, utan att riskera sjukskrivning 
eller psykisk ohälsa.

Påfrestningar upplevdes hos den person som var vårdplatskoordinator. Det var främst 
påtryckningar från andra sjukhus som var påfrestande då det inte fanns tillräckligt med 
vårdplatser att tillgå. Författarna anser utifrån denna information att det inte ges 
möjlighet att utföra sitt arbete då det saknas vårdplatser. Hur ska man som 
vårdplatskoordinator få flödet att fungera på akutmottagningen när det inte finns sängar 
på avdelningarna till patienterna? Att i slutänden få trycka in patienter i matsalar och 
förråd som inte är avsedda att belägga, anses inte patientsäkert och det är inte 
acceptabelt att den person som är vårdplatskoordinator ska behöva stå för sådana beslut 
när det inte ges förutsättningar för annat. Detta leder till ett lågt KASAM då författarna 
tolkar det som att sjuksköterskan inte såg någon mening med att investera tid och energi
i problemet då hon personligen inte ansåg att hon kunde lösa det utan att det låg på 
organisationsnivå.

Hjälpsamma kolleger och god sammanhållning påverkade den psykiska hälsan positivt. 
Samtliga av de intervjuade uppgav att dessa faktorer var viktiga för trivsel och en god 
arbetsmiljö. Att skratta tillsammans, se varandra och bry sig var också viktigt. Detta 
bidrog till hanterbarhet och gav ett högt KASAM då känslan av att ha goda resurser 
uppnåddes. I en artikel av Person et. al (2013) sågs att faktorer som teamarbete, skratt 
och vänskap fanns i kulturen hos den personalgrupp som undersöktes och det gav en 
positiv arbetsmiljö. Även Johansen & Cadmus (2016) visade på vikten av ett 
fungerande teamarbete (Ibid.). Merparten av de intervjuade svarade att en positiv 
arbetsmiljö upplevdes vid bra teamarbete då exempelvis en svårt sjuk patient togs 
omhand. Om arbetsuppgifterna flöt på upplevdes hög tillfredsställelse. Författarna anser
att ovan nämnda faktorer är viktiga för att trivas med sina kolleger och sin arbetsplats. 
Om sjuksköterskorna som kolleger själva tänker på att vara observanta på hur andra mår
och vara lyhörda för om de behöver hjälp eller stöttning skapar det en god stämning. 
Om det uppmärksammas när någon mår dåligt och empati visas eller om det bjuds in till
skratt för att vända en negativ situation till en positiv så kan alla göra mycket för 
varandra och bidra där det går att påverka. Antonovsky (2005) menade att god 
hanterbarhet och därmed ett högt KASAM, uppnåddes med stöd från sin omgivning 
som kolleger och chef. Sjuksköterskan har något att luta sig mot och det är då betydligt 
lättare och tryggare att hantera situationer som ofta uppstår oväntat. Varje enskild 
individ mår också betydligt bättre själv när de i omgivningen mår bra. Välmående 
smittar av sig och resulterar i att man som grupp mår bra och sprider en positiv 
stämning. Resultatet från Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef och Maes studie 
(2011) styrker att stöd av kollegor gav tillfredsställelse i arbetet och att sjuksköterskorna
som arbetade på akutmottagningarna rapporterade i hög grad att socialt stöd 
uppskattades (Ibid.). Att detta var viktigt kan tänkas bero på att de som arbetar på en 
akutmottagning kan vara med om flera traumatiska händelser som kan vara svårt att 
hantera själv. Författarna har även reflekterat över mindre personalgrupper. Det har 
framkommit efter samtal med andra sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar på 
större sjukhus med många medarbetare, att sammanhållningen inte är lika god. 
Författarna tolkar detta som att det är lättare att komma varandra nära i mindre grupper 
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och känna samhörighet. Ju bättre man känner varandra desto närmre kommer man 
varandra och det gör att man vill att de andra kollegerna ska må bra.

Under intervjuerna framkom det flera förslag på förbättringsåtgärder. Det var flera som 
ansåg att högre lön behövdes för att kunna rekrytera sjuksköterskor. Författarna anser 
att denna åtgärd är ett måste för att få sökande till tjänster som inte går att bemanna. 
Grundproblemet anses ligga i för låg lön för det arbete som sedan ska utföras. Höjs 
lönerna så kommer det sannolikt fler sökande till tjänsterna och det går att bemanna 
bättre. I det ledet ses då en omedelbar lösning att kunna öppna de vårdplatser som är 
stängda idag. Om vidtagna förbättringsåtgärder ses kan sjuksköterskan känna en 
meningsfullhet i att fortsätta kämpa för bättre arbetsmiljö och får då ett högre KASAM. 
Författarna anser inte att det är brist på sjuksköterskor som det framställs idag. Statistik 
visar att tiotusentals sjuksköterskor väljer att arbeta i kommunen, i privat sektor och i 
framförallt Norge men också Danmark då lönerna och arbetsvillkoren är bättre där. Kan 
avdelningarna bemannas upp så minskar trycket på akuten då patienter som är 
färdigbehandlade kan komma upp på avdelning och britsarna på akuten kan användas 
till nyanlända patienter. Arbetsbördan minskar också då på personalen på akuten då där 
blir färre patienter att se om vilket leder till bättre arbetsmiljö för alla. I Muntlin et al 
(2010) önskade sjuksköterskorna förbättringsåtgärder för att öka kvaliteten i form av 
bättre rutiner på deras akutmottagningar och minskade väntetider. Dessutom framkom 
det hinder för kvalitetsförbättring, bl.a. att sjukhusets organisation hindrade ett optimalt 
flöde för patienten och därav kvalitetsförbättringsmöjligheterna.

Ett annat förslag som framkom i resultatet var att rekrytera andra yrkesgrupper för att 
minska sjuksköterskans arbetsbörda. Enligt Antonovsky (2005) skulle det kunna öka 
hanterbarheten och därmed skapa en känsla av meningsfullhet (Ibid.). Flera landsting 
har gjort pilotstudier med att servicepersonal hjälper till med arbetsuppgifter som inte 
behöver utföras av personal med medicinsk kompetens tex ge fika, städa och 
patienttransporter. Resultatet har varit positivt och lett till att vårdpersonalen avlastats 
och mer tid kunnat ges till patienterna. Det har också visat sig att personalen kände sig 
mindre stressade och att de blivit avbrutna i sitt arbete i mindre utsträckning (Sveriges 
kommuner och Landsting, 2014). Detta var något som uppmärksammats av 
sjuksköterskorna och som författarna också tycker är ett bra förslag i ledet att varje 
person gör det som man är utbildad att göra. Känslan att känna att det arbete som utförs 
är meningsfullt ger ett högre KASAM och skapar motivation. Att ge sjuksköterskan mer
tid till patienterna skulle både påverka arbetsmiljön positivt men också göra att 
patientsäkerheten förbättrades. I studien av Johansen (2014) framkom det att 
sjuksköterskan alltid försöker sätta patienten i fokus och ge bästa möjliga vård men att 
det inte alltid gick att genomföra p.g.a. tidsbrist och det upplevdes stressande. Hade 
sjuksköterskan fått tid att fokusera på sina egna arbetsuppgifter och fått mer tid för 
patienterna hade hon känt sig mindre stressad. Antonovsky (2005) menar att inneha 
förmåga att se och dra nya lärdomar från händelser och att det finns förutsättningar för 
dessa samt tid för reflektion är nödvändigt för en god meningsfullhet.

Ett tredje förbättringsförslag var att man önskade mer delaktighet i beslut som 
påverkade arbetssätt och arbetsmiljön på akuten. Ledningen kunde förbättra sin 
kommunikation och information för att ge utrymme för att diskutera åtgärder och 
förbättringar. Att arbetsgivaren kommer ut och ser hur det är på arbetsplatserna för att få
förståelse hur det är att arbeta på en akutmottagning var även önskvärt. I Muntlin et. al 
(2010) belyses hur de intervjuade upplevde hinder för att kunna påverka förändringar i 
sjukhusets kultur och organisation. För att säkerställa kvalitén i vården borde dessa 
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hinder tas upp av chefer på alla nivåer i organisationen, inklusive sjukhusets ledning. De
framhåller att personalens perspektiv av kvalitetssäkrad vård är värdefull och bör 
inkluderas i kvalitetsförbättringsarbetet (Ibid.) Författarna anser att dessa förslag är 
något organisationen och ledningen borde ta till sig av. De som arbetar ute i vården har 
inte befogenhet eller position att ta beslut eller vidta åtgärder men det är trots allt de 
som arbetar patientnära och flera i personalen ser samma lösningar på de stora problem 
som finns idag. Om lyhördhet fanns för att ha en dialog om dessa förbättringsförslag, så 
hade möjligheten till lösningar som känts relevanta för vårdpersonalen ökat. Samarbetet 
hade ökat och vårdpersonalen hade känt sig sedd och lyssnad på utifrån de 
förbättringsförslag som framhållits. Det hade gett en större förståelse i hur 
organisationen ser ut och vilka riktlinjer de arbetar efter och vårdpersonalen hade fått en
bättre begriplighet över situationen. Antonovsky (2005) menade att människor som ges 
möjlighet till att förstå en händelse och göra den begriplig, mår bättre då de kan 
förutsäga händelsen i större utsträckning och i de fall det inte går, kan de ändå förklara 
den utifrån den information dem fått. Dialogen mellan personal och organisation kunde 
skapat ett högre KASAM.

Slutsats
Studien visade att sjuksköterskornas arbetsmiljö på akutmottagningen påverkas av 
många faktorer. Merparten av de som intervjuats upplevde en positiv arbetsmiljö 
framförallt p.g.a. relationen till sina kolleger och goda återkoppling som gavs från 
patienterna, vilket ledde till hög tillfredställelse. Det fanns en stark koppling till att hög 
arbetsbelastning och dåligt patientflöde leder till sämre arbetsmiljö. Detta i sin tur ökar 
risken för att sjuksköterskan känner stress och mår psykiskt dåligt vilket kan leda till 
sämre patientvård och sämre patientsäkerhet. Förbättringsåtgärderna som framkom 
skulle med stor sannolikhet kunna leda till en bättre arbetsmiljö och arbetsklimatet på 
akutmottagningen skulle kunna upplevas positivare. Det skulle också kunna leda till 
mindre sjukskrivningar, att sjuksköterskorna stannade kvar på arbetsplatsen och att de 
orkade arbeta ett helt arbetsliv. Författarna drog slutsatsen att de positiva faktorerna som
framkom gav ett högt KASAM medan de negativa istället gav ett lågt KASAM. Det är 
av stor vikt att förstå hur mycket ens eget KASAM kan påverka arbetsplatsen och hela 
gruppen.

Resultatet har lyft fram sjuksköterskans upplevelse av arbetsmiljön och hon har 
beskrivit konkreta förbättringsåtgärder i arbetet. Studier inom detta område är 
bristfälliga och informationen som framkommit har lett till mer dokumentation och det 
har lagt en grund för vidare studier inom området. Det hade varit av intresse att 
undersöka ett större urval så att ett samlat grepp om situationen i hela landet hade 
kunnat belysas. Ett förslag kunde varit att genomföra en kvantitativ studie och en 
enkätundersökning för att få fram så många åsikter som möjligt.
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INTERVJUGUIDE                                                         Bilaga 1

Bakgrundsfakta
Ålder:
Antal år på akut- mottagningen:
Antal år i yrke:
Kön:

Arbetsmiljö
Alla förhållande på arbetsplatsen omfattas av arbetsmiljö. Det innefattar fysiska, 
psykiska, organisatoriska och sociala förhållande på en arbetsplats. I en bra arbetsmiljö 
gör man sitt jobb utan att bli sjuk, skadad och god hälsa främjas. Dålig arbetsmiljö 
däremot kan leda till ohälsa, tillbud eller olycka. Vi vill fokusera på de psykiska, sociala
och organisatoriska faktorerna. Ex Arbetsbelastning, skiftarbete, samarbete mellan 
personalen och cheferna, hälsa/ohälsa, stress, förutsättningar för organisationen, 
personalbemanning.

Frågor
Vad innebär arbetsmiljö för dig?
Beskriv ditt förra arbetspass utifrån arbetsmiljö- perspektivet
Berätta hur du upplever arbetsmiljön på din arbetsplats
Berätta vad du upplever påverkar arbetsmiljön positivt respektive negativt
Berätta vad du tycker påverkar dig och din arbetsmiljö
Hur påverkar det dig personligen?
Hur upplever du att arbetsgivaren hanterar arbetsmiljön?
Vad vill du ska ändras för att arbetsmiljön och patientsäkerheten ska förbättras?
Vilka konkreta lösningar ser du när du arbetar?
Berätta om ett tillfälle då du kände dig nöjd med arbetsmiljön.

Innan vi slutar vill du tillägga något?

Följdfrågor
Kan du ge exempel?
Kan du berätta mer detaljerat?
Hur menar du då?
Hur kan det påverka dig som sjuksköterska?
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                                                                                                                                Bilaga 2

Information om studie angående sjuksköterskans upplevelse av 
arbetsmiljö på en akutmottagning.

Förfrågan om deltagande i en studie

De senaste åren har arbetsmiljön och patientsäkerheten på Sveriges akut- mottagningar 
uppmärksammats mer och mer. Det har dock inte framkommit vad sjuksköterskan på 
akut- mottagningen upplever utan mest hur det påverkar patienterna och 
patientsäkerheten. Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskornas upplevelse 
av arbetsmiljön på deras akut- mottagning och hur det påverkar dem. Studien vänder sig
till dig som är sjuksköterska och jobbar på en akutmottagning. Studien kommer att 
baseras på intervjuer, på din arbetsplats som kommer att ta mellan 30-60 minuter och 
kommer att ske på arbetstid. Intervjun kommer att spelas in och sedan ordagrant skrivas 
ner för bearbetning. Resultatet kommer att avidentifieras och  redovisas i form av en 
skriftlig uppsats. Det är enbart forskarna och handledaren som kommer att ha tillgång 
till materialet. Materialet kommer att hållas inlåst tills studien är genomförd och 
kommer sen att förstöras för att ingen obehörig ska få tillträde till materialet. Uppsatsen 
kommer sedan att finnas tillgänglig för allmänheten att ta del av.
Vi är intresserade av att få veta hur just du upplever din arbetsmiljö och vad som 
påverkar den i både positiv och negativ riktning.

All medverkan i denna studie är frivillig och kan när som helst avslutas utan motivering.

Studien ingår som ett examensarbete i utbildning till specialistsjuksköterska med 
inriktning akutsjukvård vid Linneuniversitetet.

Ytterligare upplysningar eller frågor lämnas av nedanstående ansvariga:

Student                      Student                     Handledare
Josefine Jönsson        Michelle Olsson      Jenny Lovebo
072-5235261             070-7514801            0470-708363
jj222yj@student.lnu.se    mo222ty@student.lnu.se    jenny.lovebo@lnu.se

Linneuniversitetet. Institutionen för hälso och vårdvetenskap 2016-01-28
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                                                                                                                                Bilaga 3

Förfrågan till verksamhetschef om intervjustudie angående 
sjuksköterskans upplevelse av arbetsmiljö på en akutmottagning.

De senaste åren har arbetsmiljön och patientsäkerheten på Sveriges akut- mottagningar 
uppmärksammats mer och mer. Det har dock inte framkommit vad sjuksköterskan på 
akut- mottagningen upplever utan mest hur det påverkar patienterna och 
patientsäkerheten. Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskornas upplevelse 
av arbetsmiljön på deras akut- mottagningar och hur det påverkar dem och vänder sig 
till sjuksköterskor som jobbar på en akutmottagning. Studien kommer att baseras på 
intervjuer, på aktuell arbetsplats som kommer att ta mellan 30-60 minuter och kommer 
att ske på arbetstid. Intervjun kommer att spelas in och sedan ordagrant skrivas ner för 
bearbetning. Resultatet kommer att avidentifieras och  redovisas i form av en skriftlig 
uppsats. Det är enbart forskarna och handledaren som kommer att ha tillgång till 
materialet. Materialet kommer att hållas inlåst tills studien är genomförd och kommer 
sen att förstöras för att ingen obehörig ska få tillträde till materialet. Uppsatsen kommer 
sedan att finnas tillgänglig för allmänheten att ta del av.
Vi är intresserade av att få veta hur sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö och vad som
påverkar den i både positiv och negativ riktning.

All medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avslutas utan motivering.

Studien ingår som ett examensarbete i utbildning till specialistsjuksköterska med 
inriktning akutsjukvård vid Linneuniversitetet.

Ytterligare upplysningar eller frågor lämnas av nedanstående ansvariga:

Student                      Student                      Handledare
Josefine Jönsson        Michelle Olsson        Jenny Lovebo
072-5235261             070-7514801             0470-708363
jj222yj@student.lnu.se    mo222ty@student.lnu.se    jenny.lovebo@lnu.se

Linneuniversitetet. Institutionen för hälso och vårdvetenskap 2016-01-28
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