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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor upplever intensivvårdsavdelningen som en stressfylld 

arbetsplats. Patienterna är svårt sjuka och akuta situationer kan hastigt uppstå. Miljön är 

högteknologisk och har stundvis ett högt tempo. Tidigare stressforskning har visat att en ökad 

stressnivå har en negativ inverkan på hälsan. Stresshantering utgår ifrån problemfokuserade – 

eller känslofokuserade copingstrategier.  

Syfte: Att beskriva de faktorer som stressar intensivvårdssjuksköterskor, samt hur de upplever 

och hanterar denna stress.  

Metod: En kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer. Fem intensivvårdssjuksköterskor 

deltog. Intervjun var ostrukturerad med två öppna frågor.  

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Tre huvudkategorier och tio subkategorier framkom. Huvudkategorierna bestod av; 

Upplevda stressorer, Känslor och upplevelser av stress och Förmåga att hantera stress. Under 

intervjun framkom att stress framkallades under vissa arbetssituationer och i viss arbetsmiljö. 

Detta väckte känslor av frustration och maktlöshet hos intensivvårdssjuksköterskorna. 

Intensivvårdssjuksköterskorna använde en rad olika copingstrategier såsom till exempel att söka 

stöd samt planera och organisera sitt arbete, för att hantera stressfulla situationer.  

Slutsats: Det framkomna resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde känslan 

av att varken räcka till eller kunna påverka sin arbetssituation. Detta ledde i sin tur till frustration 

och stress hos intensivvårdssjuksköterskorna. Trots detta fanns en hög nivå av trivsel. För att 

hantera den uppkomna stressen valde intensivvårdssjuksköterskorna att söka stöd hos varandra 

som den främsta copingstrategin 

Klinisk betydelse: Framkommen kunskap ur denna uppsats kan vara av betydelse för 

yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor och deras arbetsmiljö. Även chefer kan ha 

användning av denna kunskap för att kunna organisera och ge intensivvårdssjuksköterskor 

stöd.   

 

Nyckelord: Stress, Coping, Intensivvårdssjuksköterskor, Intensivvård, Arbetsmiljö 



ABSTRACT 

Background: Intensive care nurses perceive the Intensive Care Unit (ICU) as a stressful 

workplace. Patients are critically ill and emergency situations can occur quickly. The 

environment is high-tech and occasionally a high tempo. Previous stress research has shown that 

increased levels of stress have a negative impact on health. Stress management is based on 

problem-focused - or emotion-focused coping strategies. 

The Aim: To describe the factors that stress critical care nurses, and how they experience and 

cope with this stress. 

Method: A qualitative approach with focus group interviews. Five critical care nurses 

participated. The interview was unstructured with two open questions. 

The material was analyzed using qualitative content analysis. 

Results: Three main categories and ten subcategories emerged. The main categories consisted 

of: Perceived stressors, feelings and experiences of stress and ability to handle stress. During the 

interview revealed that stress was induced in certain work situations and in particular working 

environment. This caused feelings of frustration and powerlessness in ICU nurses. Critical care 

nurses used a variety of coping strategies such as seeking support and plan and organize their 

work, to cope with stressful situations. 

Conclusion: It originated results showed that intensive care nurses experienced the feeling of 

not enough or able to influence their work situation. This in turn led to frustration and stress 

among critical care nurses. Although this was a high level of comfort. To cope with the present 

stress chose critical care nurses to seek support from each other as the primary coping strategy 

Clinical significance: Arrived knowledge from this study may be important for professional’s 

intensive care nurses and their work environment. Although managers could use this knowledge 

to organize and provide critical care nurses support. 
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INLEDNING 

I takt med att medicinsk och teknologisk forskning går framåt i samhället ökar behovet 

av vård för de svårast sjuka. Samtidigt har intensivvårdsavdelningarna svårt att 

bemanna sina platser vilket skapar en hög arbetsbelastning hos befintlig personal i en 

redan stressig miljö. Det ställs höga krav på intensivvårdssjuksköterskorna både fysiskt 

och psykiskt. Effektivisering och kostnadsbesparingar bidrar också till en ökad 

arbetsbelastning och känslan av att inte räcka till för patienternas behov.  Utifrån detta 

väcktes intresset att undersöka hur man som intensivvårdssjuksköterska upplever och 

hanterar stress på sin arbetsplats. 

BAKGRUND 

 Intensivvård  

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR, 2011) beskriver att intensivvård är en vårdnivå 

och inte en vårdplats. Definitionen av intensivvård är avancerad övervakning, 

diagnostik eller behandling vid svikt i vitala funktioner såsom andning, cirkulation 

och medvetande.  

Intensivvård ges till patienter som är mest allvarligt skadade och sjuka. Det finns 

olika inriktningar på intensivvårdsavdelningar såsom medicinsk, neurokirurgisk, 

kardiologisk och generell för vuxen och barnintensivvård för barn. 

Intensivvårdsavdelningar har vanligtvis åtta till tio sängplatser. På 

intensivvårdsavdelningar är patienten alltid under övervakning och lämnas inte ensam 

(Bergbom, 2007). Det är vanligtvis en intensivvårdssjuksköterska och en 

undersköterska som ansvarar för en till två patienter under ett arbetspass. På dessa 

avdelningar finns avancerad teknisk apparatur som utvecklas och uppdateras 

kontinuerligt. Förutom att vårda patienten medicinskt och ge omvårdnad innebär 

intensivvården att möta människor i kris (Larsson & Rubertsson, 2005). 

Stress 

Stress är ett begrepp som i vardagligt tal används flitigt och många associerar stress 

med tidsbrist, att inte räcka till och att vara oförmögen (Währborg, 2009). Stress och 
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dess definition blev etablerat på 30-talet av forskaren Hans Selye: ”Stress är det 

tillstånd som manifesteras av ett specifikt syndrom, vilket består av samtliga på 

ospecifik väg framkallade förändringar i ett biologiskt system”, i enklare mening 

”summan av alla ospecifika förändringar orsakade av funktion eller skada” (Selye, 

1958, s. 60-61). 

Detta betyder att stress har en karaktäristisk form men ingen viss specifik orsak. 

Stress är graden av påfrestning i kroppen och framkallas av olika stressorer (fysiska, 

sociala och psykiska). Stress orsakar förändringar i kroppens struktur och kemiska 

sammansättning. Vissa förändringar är tecken på skada och andra är dess 

försvarsmekanism mot stress. Summan av dessa förändringar kallas stress-syndromet 

eller det generella adaptionssyndromet (G.A.S) som Hans Selye utvecklade under sin 

forskning. Det består av tre stadier: alarmreaktionen som inträder vid allvarliga 

påfrestningar och ger fysiologiska förändringar såsom hormonpåslag. När 

stresshormonerna kvarstår på hög nivå träder motståndsfasen in och kroppen försöker 

ge motståndskraft för att eliminera stressreaktionen. Under denna fas är kroppen 

aldrig sjuk, tål svåra påfrestningar och kan prestera nästan vad som helst. När 

kroppen inte längre kan försvara sig mot stressorerna och överbelastningen blir för 

stor börjar utmattningsfasen. I det stadiet kan kroppen inte längre anpassa sig till 

stressnivån och blir mottaglig för sjukdom (Selye, 1958). 

Positiv och negativ stress 

Karasek och Theorell (1990) har tillsammans utvecklat en modell, krav – kontroll 

modellen för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och dess effekt på 

människors hälsa. Grundprincipen för modellen är förhållandet mellan upplevda krav 

och upplevd kontroll i arbetssituationen som avgör om det leder till negativ eller positiv 

stress. Karasek och Theorell (1990) klargör att en hög nivå av yttre krav i kombination 

med en låg nivå av egenkontroll skapar ett ohälsosamt tillstånd som under tid kan leda 

till psykisk och fysisk sjukdom. Däremot ger höga krav och hög kontroll en känsla av 

positiv aktivitet där individen är motiverad för inlärning och utveckling. Det ger i 

slutändan en högre nivå av arbetstillfredsställelse.   

 

I en studie av Moola, Ehlers och Hattingh (2008) beskrivs positiv stress som en sorts 

god stress som människan klarar av att hantera medan negativ stress däremot framställs 
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som något dåligt, som människan har svårt att hantera. Enligt Lambert och Lambert 

(2008) uppstår arbetsrelaterad stress när kraven blir så stora att människans personliga 

resurser överskrids, oavsett om det handlar om fysiska, känslomässiga, ekonomiska, 

sociala eller andliga resurser. Vid överdrivna krav och pressade arbetssituationer 

övergår arbetstillfredsställelse till frustration och utmattning.  

I en studie av Cavalheiro, Moura Junior och Lopes (2008) påvisas ett samband mellan 

intensivvårdssjuksköterskors stress och deras arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskor 

som är missnöjda med sitt arbete visar högre stressnivåer. Missnöje i arbetet har en 

tendens att förvärra stresstillståndet och det finns stor risk för utbrändhet, utmattning 

och depression. Stressen gav intensivvårdssjuksköterskorna kardiovaskulära symtom, 

matsmältningsproblem och belastningsskador (a.a).  

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av stress 

Forskning visar att intensivvårdssjuksköterskor generellt upplever en stressig 

arbetsmiljö. I en studie av Li och Lambert (2008) orsakas den stressiga arbetsmiljön 

av hög arbetsbelastning, som främst beror på underbemanning. Hög arbetsbelastning 

är en stressor som också Lim, Bogossian och Ahern (2010) och Gholamzadeh, Sharif 

och Rad (2011) redovisat i sina studier. Både Hays, All, Mannahan, Cuaderes och 

Wallace (2006) och Sawatsky (1996) har gjort studier där intensivvårdssjuksköterskor 

fått besvara en enkät angående vilka stressorer de upplever i arbetet. Det visar att 

frågor som handlar om anhöriga, inkompetent personal, onödig förlängning av livet 

och kritiskt, instabila patienter är stressorer som intensivvårdssjuksköterskor rankade 

högst i dessa studier. Ytterligare stressfaktorer som gör intensivvårdssjuksköterskan 

stressad är otillräcklig och icke fungerande utrustning/apparater, rädslan av att göra 

fel, det stora ansvaret och doktorer som inte infinner sig tillräckligt snabbt i akuta 

situationer. Bristen på personal var en stressor som endast uppgavs i studien av Hays 

et. al (2006).  Studien från Sawatsky (1996) avslöjar att sjuttioåtta procent av 

intensivvårdssjuksköterskorna uppger att de upplever stressfulla arbetsmoment mer 

som en utmaning än som ett hot.  

När intensivvårdssjuksköterskan får höga krav ställda på sig och samtidigt inte har 

kontroll över sin arbetssituation upplever intensivvårdssjuksköterskan stress (Berland, 

Natvig & Gundersen, 2007).  
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Hays et al (2006) konstaterade att arbetserfarenhet och kön inte påverkade 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelse och hantering av stress. Preto och Pedrao 

(2009) däremot kom fram till slutsatsen att längre utbildningstid ger 

intensivvårdssjuksköterskan en lägre stressnivå eftersom hen blir trygg med teknisk 

apparatur och kan med sina färdigheter hantera kritiska situationer bättre.  

Inom intensivvården kan konflikter uppstå när det gäller att fatta beslut angående en 

patients behandlingsplan och intensivvårdssjuksköterskan förväntas då utföra åtgärder 

som ibland går emot deras moraliska värderingar. Denna typ av stress kallas för 

moralisk stress. Utifrån en studie gjord av Gutierrez (2005) upplever 

intensivvårdssjuksköterskor moralisk stress när patienter behandlas med alltför 

aggressiv behandling som bara ökar lidandet, när olämpliga resurser används till 

behandling där det inte längre finns hopp om överlevnad samt när läkaren ger 

ofullständig eller felaktig information till patienten och anhöriga. De moraliska 

åtgärder som intensivvårdssjuksköterskan skulle vilja genomföra, begränsas av att 

läkare, anhöriga och intensivvårdssjuksköterskor har olika uppsatta mål i vården för 

patienten. Effekter av upplevd moralisk stress hos intensivvårdssjuksköterskor ger 

främst emotionella effekter i form av sorg, ilska och frustration (Gutierrez, 2005). 

Moralisk stress är enligt Cronqvist och Nyström (2007) ett problem. Samtidigt kan 

moralisk stress föra med sig positiva vinningar då den kan bli en drivkraft för att 

stimulera intensivvårdssjuksköterskor till moralisk medvetenhet. Reflektioner kring 

svåra vårdsituationer kan förhoppningsvis bidra till förbättrad vård kompetens 

(Cronqvist & Nyström, 2007). 

Coping och copingstrategier 

Lazarus och Folkman (1984)  har länge forskat på ämnet stress och hur människor 

hanterar stressfulla situationer.  De definierar stress på följande sätt;”Psychological 

stress is a particular relationship between the person and the environment that is 

appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering 

his or her well-being.” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 19). 

De anser att psykologisk stress är ett särskilt förhållningssätt mellan individen och 

omgivningen. Stressorn eller det yttre stimulit som personen utsätts för bedöms vara 

påfrestande och/eller överskrida personens resurser och äventyra hans eller hennes 

välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Coping kan definieras utifrån engelskans cope, ”to cope with”. Coping kan också 

definieras som bemästrande (av situationer), hanterbarhet eller stresshantering.  

Egidius (2005) definierar stress och coping på följande sätt: 

Förmågan att hantera stress kallas för coping. Till de faktorer som ökar 

copingförmågan hör möjligheten att förutse och kontrollera händelseförlopp, 

konsten att se nya situationer som utmaningar, tron på den egna förmågan och 

de resurser man har till hands samt det sociala stöd som omgivningen kan ge 

(s. 667). 

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping på följande sätt;” Constantly changing 

cognitive and behavioural efforts to manage specific external and/or internal demands 

that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person” (Lazarus & 

Folkman, 1984. s. 141).  

Lazarus och Folkman (1984) talar om stress i förhållande till coping, hur människor 

hanterar uppkomna stressituationer. Enligt dem kan olika copingstrategier delas in i 

två grupper, dels en problemfokuserad coping och en känslofokuserad coping. Den 

problemfokuserade copingen innebär att individen värderar stressorn och försöker 

lösa problemet och bemästra situationen medan den känslomässiga copingen går ut på 

att individen försöker reducera uppkomna negativa känslor/stressreaktioner som 

kommer utav hotet/stressorn istället för att försöka reducera hotet i sig. Lazarus och 

Folkmans stress – och copingteori stödjer också synen på att stress är en oundviklig 

del av livet och att det är individens sätt att hantera stressfulla situationer som utgör 

en skillnad i hur individen anpassar sig till stressorn (Lazarus & Folkman, 1984).  

En studie från 2008 av Li och Lambert visar att intensivvårdssjuksköterskor har en 

tendens att använda problemfokuserade copingstrategier på sin arbetsplats så som 

planering, omprövning/värdering och problemlösning, medan dem i sitt privatliv ofta 

använder sig av känslofokuserad coping när det gäller frågor som rör familjen eller 

hälsan (Li & Lambert, 2008).  

Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (1991) myntade begreppet KASAM - ”känsla av sammanhang”, 

som en förklaring på människors möjligheter att hantera stressorer. Antonovsky (1991) 

använder ett salutogenetiskt synsätt i sin teori, vilket innebär att titta på faktorer som 

leder till hälsa i motsats till patogenes som inriktar sig på faktorer som leder till ohälsa 

och sjukdom. Det patogenetiska synsättet gör antagandet att sjukdomar orsakas av en 
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rad faktorer som var för sig leder fram till att hypoteser formuleras och uttrycks i termer 

av stressorer eller riskfaktorer. Antonovsky (1991) tänker att det kan ha att göra med att 

människor utsätts för olika stora påfrestningar och stressorer i livet. Han kommer dock 

fram till att hela den mänskliga tillvaron är full av stressorer, att bli utsatt för en stressor 

leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Antonovsky (1991) menar att för att 

helt förstå detta bör man istället för att fokusera på stressorerna/riskfaktorerna, rikta 

intresset mot copingmekanismer, människors förmåga att hantera stress och 

påfrestningar. Svaret på hur väl man hanterar stressorer, beskriver han utifrån begreppet 

KASAM; känsla av sammanhang. 

Definitionen av KASAM beskriver Antonovsky (1991) med följande citat: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investeringar och engagemang (s.41) 

 

Enligt Antonovsky (1991) besitter vi alla olika många generella motståndsresurser, 

vilka kan vara i form av socialt stöd, pengar, kulturell stabilitet, jagstyrka med mer. 

Han menar att ju starkare generella motståndsresurser vi har desto starkare KASAM. 

Svaga GMR (generella motståndsresurser) ger ett svagt KASAM. Dessa resurser hos 

individen hjälper till och bidrar till att göra de stressorer vi ständigt utsätts för, 

begripliga. De utgör också ett mått på hur väl människor kan hantera och stå emot olika 

stimulis och stressorer (Antonovsky, 1991).    

PROBLEMFORMULERING 

Stress är en oundviklig del av livet. Människan utsätts dagligen för olika yttre 

stressorer och stimulin. All stress upplevs inte som negativ, det finns även positiv 

stress som gynnar oss. Hur detta påverkar oss är högst individuellt. Detta har varit 

och är fortfarande ett stort forskningsområde, särskilt inom arbetslivet. Hur stressen 

upplevs avgörs av förhållandet mellan krav och kontroll i arbetssituationen. Ett annat 

forskningsområde är hur människor hanterar stress. 

Intensivvården i Sverige idag präglas av hög teknologi i kombination med strävan att 

tillvarata den enskilda patientens värdighet och integritet.  Patienternas komplexa 
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sjukdomsbild med stort omvårdnadsbehov ställer höga krav på 

intensivvårdssjuksköterskors flexibilitet och stresstålighet. Tempot är högt och 

arbetsmiljön är krävande både fysiskt och psykiskt, vilket leder till att många 

upplever intensivvårdsavdelningen som en stressig arbetsplats.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva de faktorer som stressar 

intensivvårdssjuksköterskor, samt hur de upplevde och hanterade denna stress.  

METOD 

Design  

Denna studie har en kvalitativ ansats där fokusgruppsintervjuer har använts. 

Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp samlade människor sitter under bestämd 

tid och diskuterar ett givet ämne med varandra. En samtalsledare, moderator, leder 

gruppens diskussioner. Interaktionen mellan deltagarna i fokusgrupper är det centrala. 

Fokusgruppsintervjuerna kan vara både strukturerade och ostrukturerade, dvs. att 

moderatorn ställer frågor och samtidigt låter deltagarna diskutera fritt (Halkier, 2010; 

Wibeck, 2010).  

Urval 

Enligt Denscombe (2009) är en viktig faktor för att sätta samman en fokusgrupp, att 

deltagarna är tillgängliga. För att uppnå detta kontaktades utbildningshandledaren på 

kliniken för urvalet av informanter. Utbildningshandledaren valde ut 

intensivvårdssjuksköterskor som var i tjänst en viss dag och som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna i studien är intensivvårdssjuksköterskor 

som arbetat minst fem år. Exklusionskriterierna är intensivvårdssjuksköterskor som 

arbetat mindre än fem år. Sex personer valdes ut. Därefter erhöll informanterna en 

inbjudan att delta i en fokusgruppsintervju. Informationen lades både i varje 

deltagares respektive postfack samt skickades per e-post. En påminnelse skickades ut 

och informanterna kontaktades sedan personligen av utbildningshandledaren för 

förfrågan om att delta i gruppen. Två personer ur det ursprungliga urvalet tackade nej 

och istället blev en annan person tillfrågad av utbildningshandledaren. Fokusgruppen 
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bestod slutligen av fem deltagare vilket var det antal som finns rekommenderat i 

litteraturen (Wibeck, 2010). 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde via en ostrukturerad fokusgruppsintervju. Författarna till 

studien fungerade som moderatorer och närvarade tillsammans under intervjun, där 

den ena av dem hade en observerande och dokumenterande roll. Efter en kort 

inledning om projektet och dess syfte, ställdes en bred öppningsfråga för att starta 

diskussionen mellan deltagarna, ” Vad upplever ni att ni blir stressade av… på 

arbetet? ”. Under intervjuns gång ställde moderatorn följdfrågor endast vid tillfällen 

då klargöranden från informanterna behövdes. Ytterligare en huvudfråga ställdes 

senare under intervjun, ”Känner ni att ni har utvecklat vissa strategier för att undvika 

stress? ”.  Intervjun spelades in på band och varade en dryg timme. Enligt Halkier 

(2010) och Wibeck (2010) skall tid avsättas, 60-90 minuter. Fokusgruppsintervjun 

skedde på deltagarnas arbetsplats, på avskild plats. 

Dataanalys 

För att analysera materialet i denna studie hämtades inspiration från Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Enligt författarna Halkier (2010) och 

Wibeck (2010) finns ingen specifik innehållsanalytisk metod beskriven för just 

fokusgrupper. De verktyg som finns för bearbetning av materialet kan i stort sett 

användas oberoende av vilken problemställning eller teoretisk ansats man har (Halkier, 

2010). Det anstår forskarna fritt att utarbeta, upptäcka och förbättra metoder på egen 

hand. Syftet med analysen är att komma åt de innehållsliga aspekterna av det som sägs 

under diskussionerna (Wibeck, 2010). Kodning, kategorisering och begreppsbildning är 

verktyg som med fördel kan användas (Halkier, 2010).  

Författarna lyssnade igenom inhämtat material från fokusgruppsdiskussionen på varsitt 

håll. Det inspelade materialet lyssnades därefter igenom gemensamt. Transkriberingen 

skrevs ner ordagrant och genomfördes av författarna tillsammans. De fem deltagarna 

numrerades från ett till fem för avidentifikation. Efter transkriberingen lästes intervjun 

flera gånger för att skapa en känsla av helhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Meningsbärande enheter plockades ut. Dessa består av betydelsefulla meningar eller 

stycken ur texten, som är relevant för studiens syfte. De meningsbärande enheterna 
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kondenserades, vilket innebär att text kortas ner samtidigt som kärnan i texten bevaras. 

Ur den kondenserade texten skapades koder som kortfattat beskriver textens innehåll. 

Arbetet med kodningen innebar att författarna rörde sig fram och tillbaka mellan 

helheten och delar av texten för att i analysen nå en slutgiltig kod (Graneheim & 

Lundman, 2004). Koderna grupperades efter gemensamt innehåll och därur växte 

subkategorier fram. Dessa grupperades ytterligare in under huvudkategorier som 

svarade på författarnas syfte med studien. (se tabell 1) (Graneheim & Lundman, 2008).  

 

Resultatet i denna studie leder fram till tre huvudkategorier samt tio subkategorier. 

Dessa består av (1) Upplevda stressorer, med subkategorierna, arbetssituation och 

arbetsmiljö (2) Känslor och upplevelser av stress, med subkategorierna, att inte räcka 

till, positiv stress, att inte kunna släppa taget och att känna ett stort ansvar och 

slutligen (3) Förmåga att hantera stress, med subkategorierna, fysisk aktivitet, att söka 

stöd, ha roligt på jobbet och att organisera sitt arbete.  
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Tabell 1: 

Nedanstående tabell visar den analytiska arbetsprocessen som leder fram till 

resultatets olika kategorier.   

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

Det finns inga händer jag 

kan få hjälp av, jag står där 

helt ensam, vad ska jag 

börja prioritera, de går inte 

ens å prioritera för allt e så 

akut 

Svårt att 

prioritera vid 

ensamarbete, 

ingen att be om 

hjälp 

Underbemanning Arbetssituation Upplevda stressorer. 

 

Det finns också positiv 

stress…jobba stenhårt men 

om man ser sen framgång 

eller resultat tror jag 

man…kanske lite stressad 

för man visste inte riktigt 

om man hinner med å så 

vidare men dock är de ju 

positivt att nån har överlevt 

eller…hur som helst…det 

tycker jag är väldigt viktigt.  

Vid positiv stress 

kan man jobba 

stenhårt så länge 

man ser 

framgång och 

resultat 

Målmedvetenhet Positiv stress Känslor och upplevelser 

av stress. 

 

Skönt också å jobba med en 

sjuksköterskekollega å 

kunna diskutera saker…å 

bolla saker, problem som 

uppstår, så slipper man ju 

känna den där stressen. Det 

ger en större tillfredsställelse 

i jobbet 

Stressen minskar 

genom bollplank 

mellan kollegor, 

det ger en större 

tillfredsställelse i 

jobbet. 

Samspel mellan 

kollegor 

Att söka stöd Förmåga att hantera stress. 
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ETISKA ASPEKTER 

Brev med bifogad projektplan skickades till chefsjuksköterskan för godkännande av 

studien. Studien följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) som innehåller 

följande etiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta innebar att deltagarna informerades om studien och dess syfte. 

Deltagandet var frivilligt och informanterna kunde när som helst välja att avsluta sitt 

deltagande utan att detta medförde negativa följder för dem. Skriftligt samtycke 

inhämtades från deltagarna innan studien startade. Allt inspelat och skriftligt material 

behandlades konfidentiellt, sparades av författarna och skyddades noggrant så att 

obehöriga inte kunde ta del av det. Materialet avidentifierades. Allt insamlat material 

användes endast för studiens syfte. Sekretess utlovades men däremot var det omöjligt 

att utlova vidare sekretess utifrån de andra deltagarna i fokusgruppen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

RESULTAT 

Resultatet presenteras enligt nedan.  

Upplevda stressorer 

Känslor och upplevelser av 

stress 

Förmåga att hantera stress 

Arbetssituation 

Arbetsmiljö 

Att inte räcka till 

Att inte kunna 

släppa taget 

Att känna ett stort 

ansvar 

Positiv stress 

Fysisk aktivitet Att söka stöd 

Att ha roligt på 

jobbet 

Att organisera sitt 

arbete 
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Upplevda stressorer 

Arbetssituation 

De intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna upplever olika stressande faktorer under 

sin arbetsdag. Dessa faktorer påverkar arbetssituationerna och lämnar känslor av 

maktlöshet och frustration. I många fall kan det vara svårt att styra och planera 

patientflödet på avdelningen då man ständigt behöver ha en beredskap att ta emot akuta 

fall. Detta gör att det inte alltid går att täcka upp bemanningsmässigt. Det händer då att 

intensivvårdssjuksköterskorna känner sig otillräckliga då de inte kan påverka sin 

arbetssituation.  

 

…men det här att man inte kan påverka hur många som kommer in hos 

oss…//…oavsett hur lite personal man än har då ska alla patienter in…//…då e 

de bara liksom å öppna upp en plats fast man inte har folk…å de kan ju göra en 

stressig. 

 

Det kan även handla om organisatoriska problem på avdelningen. En informant berättar 

sin upplevelse under ombyggnationen. Hon beskriver hur hennes energi mer gick åt till 

att försöka organisera sitt arbete än den direkta omvårdnaden till patienten.  

 

…jag är satt i en situation som jag inte kan påverka…typ de här ombyggnaden 

//…jag kände mig då satt i ett kaos, någon annans kaos…organisatoriskt 

kaos…jag hittade ingenting, jag kunde inte göra det som vanligtvis inte tog nån 

energi av mig. 

 

Då informanterna har arbetat många år inom intensivvården pratar de om skillnaderna 

mellan intensivvården idag och hur det var tidigare. Det framkommer att alla är överens 

om att kraven har ökat och tekniken gått framåt vilket ger mer avancerade 

arbetsuppgifter idag.  

 

… de har blivit mer avancerade arbetsuppgifter men bemanningen har inte 

ökat i följd me det…i takt me de…utan tvärtom…så har bemanningen dragits 

ner på…man ska ändå göra mer avancerade arbetsuppgifter å ha mera 

kontroll…och på kanske flera patienter. 
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En annan faktor som informanterna diskuterar är att man kanske har tillgång på 

personal på sin sal men att den personalen kan ha fel kompetens, och då är den ändå 

inte behjälplig. Informanterna påtalar vikten av rätt bemanning på rätt plats, 

bemanningskompetens. Speciellt i situationer med svårt sjuka patienter där det krävs 

mycket avancerad utrustning, där behövs specialkompetens. 

 

… en IVA-sjuksköterska…ja menar de… asså, å då hjälper ju inte me sjutton 

undersköterskor. 

 

Gruppen pratar också om upplevelsen av att ha negativa kollegor bredvid sig under 

arbetspasset. Negativt inställda kollegor upplevs som energitjuvar och kan sprida 

känslor av nedstämdhet hos sina medarbetare. I sådana situationer uppstår negativa 

stresspåslag. Dålig kommunikation kan också, enligt en informant, vara en bidragande 

orsak.   

Det framkommer under samtalet att gruppen funderar på om stressen i arbetet också 

kan bero på ledningen. Någon påtalar att de täta chefsbytena gör att arbetsgruppen 

ständigt utsätts för nya visioner att följa. Det skapar känslan av att ingen styr 

personalgruppen framåt. I arbetssituationer med underbemanning saknas förståelse från 

cheferna för den arbetsbelastning intensivvårdssjuksköterskorna ska klara av. 

Arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön på en intensivvårdsavdelning består ofta av höga ljud i form 

av larm och teknisk apparatur som låter genom väsande, pysande, dova ljud som 

kanske inte alltid märks men som gör sjuksköterskorna stressade.  

 

… undra hur många decibel vi går i… som också liksom triggar igång stressen 

liksom… taggar upp lite grann… det tror jag faktiskt… fast det där är vi så 

vana vid så vi hör det nästan inte… inte förrns det stängs av.  

 

En arbetsdag innebär många möten med olika människor. Förutom kollegor, konsulter 

och sjukgymnaster med fler, träffar intensivvårdssjuksköterskorna också många 

anhöriga som påverkar dem. Anhöriga kan ha många frågor och vilja ha saker 

förklarade flera gånger. Detta kan bli ett stressande moment, särskilt när patienten är 

instabil. Det leder till en frustration där intensivvårdssjuksköterskan känner att hon 

behöver hålla skenet uppe inför anhöriga, men där det i själva verket handlar om att 

vilja ha kontroll över situationen.   



 

14 

… dom får komma in och dom sitter å så men dom kan ju också ta mycket 

energi av en… dom vill nästan ha en liten skola, man ska förklara allt vad 

tryckkurvor e å de e inte bara en gång å sen kommer nästa så ska man dra det 

igen å sen.  

 

Inom intensivvården är det vanligt med skiftarbete.  Med svårt sjuka patienter som har 

lika stort vårdbehov dygnet runt krävs det också lika stor bemanning under de olika 

arbetspassen. Detta med oregelbundna arbetstider upplever gruppen som stressande, 

speciellt när det gäller att komma hem sent på kvällen och kliva upp tidigt morgonen 

därpå. Eller att arbeta natt och ha svårt att sova på dagtid, att inte få sin återhämtning. 

 

 … tidigt ja… man är hemma å vänder. 

 … man studsar till på kudden. 

… lakanet är som en fläktrem… asså … flap  flapp flapp. 

… man sover ju aldrig riktigt djupt eller så. 

… nää, å det tror jag är väldigt stressande för kroppen. 

 

Känslor och upplevelser av stress 

Att inte räcka till 

Flera av informanterna talar om att känna sig otillräckliga på olika sätt i sitt arbete. Det 

kan handla om akuta situationer som uppstår där man tappar kontrollen, eller 

situationer där rätt kompetens inte finns tillgänglig. En av informanterna berättar om en 

utsatt situation där hon och en undersköterska ska ta emot en nytransplanterad patient 

ifrån operation. Man har samtidigt på avdelningen infört ett nytt datajournalssystem där 

tillräcklig utbildning inte har nått ut till alla anställda. Patienten anländer, är instabil och 

i stort vårdbehov. Patienten omgärdas av tekniska apparater och många insatser ska ske 

omgående. Känslan av frustration stiger och läget blir mer och mer ohållbart. 

Intensivvårdssjuksköterskan känner sig satt i en situation som blir övermäktig. Hon 

uttrycker det så här:  

 

… fan jag har ingen koll på patienten… jag såg massa siffror… ååå... va e de 

för samband… å vilka jävla läkemedel ska ren ha? 

 

I situationer som blir övermäktiga känner intensivvårdssjuksköterskor ilska, 

otillräcklighet och frustration 
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… men då kände jag mig tjurfärdig när jag gick hem för jag kände… ingenting 

hade jag koll på… å ändå… de ba flöt omkring en så här… sörja… å det var 

övermäktigt asså… de va bara… bara liksom en tur kan jag säga… eller de 

gick på guds försyn… då var jag stressad… å förbannad… frustrerad… 

tjurfärdig var ja… hjärtklappning… ALLT.  

 

Känslan av otillräcklighet uppstår också i mötet med anhöriga, speciellt i situationer där 

patienten är svårt sjuk och vårdbehovet för patienten gör att man inte räcker till i den 

utsträckning man vill. Vissa gånger uppstår känslan av att inte räcka till för både 

anhöriga och patient, särskilt i fall där patienten är svårt sjuk. En oro kan uppstå hos 

intensivvårdssjuksköterskan att hon inte kunnat ta hand om anhöriga i den utsträckning 

hon önskat. Patienten kan vara svårt sjuk, eller ha genomgått en tekniskt komplicerad 

operation vilket kan göra det svårt att förklara för anhöriga vad som händer, på ett bra 

sätt. Känslan av att inte nå fram kan bli stor för intensivvårdssjuksköterskan.  

 

… men så ser man dom stora ögonen som inte fattar nånting… egentligen 

måste dom ju ha mycket mer stöd, dom måste ju ha nån som kan prata eller 

förklara lite mer… sen blir jag lite stressad så tänker jag… men nu sitter dom 

där hemma dödsledsen… dom är ju i livskris när dom hamnar hos oss. 

 

Att inte räcka till kan också handla om att man är underbemannade på salen, eller att 

man har ansvaret över avdelningen i form av att vara samordnare.  Patienterna som var 

tänkta att åka blir kvar på avdelningen, arbetsbelastningen ökar och alla 

intensivvårdssjuksköterskorna i gruppen är eniga om att det är något som skapar stress. 

Positiv stress 

 Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver situationer av positiv stress när de till exempel 

får jobba på hårt och med ett visst stresspåslag där de gör något bra för patienten, 

arbetet går framåt. Då upplevs inte stressen som belastande eller negativ. Tvärtom 

skapar det en känsla av tillfredsställelse när det har gått bra för patienten. Informanterna 

är överens om att de flesta som arbetar med intensivvård tycker om att jobba under ett 

visst stresspåslag. Det fysiologiska adrenalinpåslaget behövs då det i grunden är till för 

att hjälpa människor att fly. Det gör det lättare att fokusera på uppgiften och arbeta på 

framåt mot ett specifikt mål. En av informanterna uttrycker det också som att man 

prioriterar bättre vid ett positivt stresspåslag.  

 

… den formen av känsla av att ha positiv stress de e mera vara aa att vara i ett 

såå att säga flow eller nånting sådär för mig när jag känner… jag jobbar på, 
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jag har en blåslampa i häcken… det går bra, ja går framåt… då blir man som 

du säger nöjd.  

 

Att inte kunna släppa taget 

Efter en stressig arbetsdag med högt tempo upplever intensivvårdssjuksköterskorna att 

de har svårt att varva ner och lämna stressen bakom sig. Det höga tempot fortsätter 

även hemma, de är uppe i varv, styr och ställer med familjen och är omedvetna om den 

kvarvarande stressen.  

I sådana situationer där det inte har gått så bra, har intensivvårdssjuksköterskorna en 

tendens att ta med sig tankarna hem. De flesta tankarna handlar om ifall de har gjort rätt 

eller fel. En informant beskriver att hon kan ligga och fundera på natten när hon inte 

kan sova. 

aa… ja tar nog med mig… då… såna stunder tar jag nog med mig hem å 

funderar på… på natten när jag inte kan sova… det gör jag nog.  

 

Att känna ett stort ansvar 

Det framkommer ur fokusgruppsintervjun att majoriteten av 

intensivvårdssjuksköterskorna har en tendens att ta på sig mycket ansvar gällande 

patienten. En uttrycker att, det måste man för patientens säkerhet. Det kan handla om 

situationer där något går fel, där sjuksköterskan direkt rannsakar sig själv och funderar 

över om hon missat något eller inte.  

 

… men de är ändå vi som är närmast patienten… så det känns att vi ska täcka 

allt.  

 

Andra gånger kan det handla om att man får ronda med en ny läkare eller att man 

arbetar natt med en ny nattjour, vilket också kan skapa både en slags oro men också en 

större känsla av ansvarstagande. Att ha kollegor bredvid sig med lägre utbildning eller 

kortare erfarenhet inom yrket, kan skapa en känsla av att behöva ha en överblick på 

hela salen, en känsla av ökat ansvar.   

 

 



 

  17 

Förmåga att hantera stress 

Fysisk aktivitet 

Det stresspåslag som drabbar intensivvårdssjuksköterskorna under en arbetsdag måste 

kanaliseras på något sätt. Informanterna samtalar om hur de brukar hantera stressen 

eller känslan av att vara uppe i varv, när de kommer hem. Flera pratar om att de inte ens 

själva märker av att de är uppskruvade utan blir tillsagda av sina partners. De beskriver 

det som en rastlös känsla i kroppen. Att gå ut och träna fysiskt, ta en långpromenad 

eller åtminstone på något sätt varva ner långsamt och allra helst utomhus är en 

copingstrategi som används. 

 

Jo men de e rätt… man är lite rastlös… man har den där skruven uppdragen… 

det är därför de är så bra att cykla hem…*skrattar* .  

 

Att söka stöd 

Under fokusgruppsintervjun talar intensivvårdssjuksköterskorna om att en av de 

viktigaste strategierna de använder är att söka stöd hos en kollega. I diverse olika 

situationer väljer de att bolla saker med kollegor och checka av saker tillsammans.  

 

... men det den ene inte ser, det ser den andre å… åsså stärker man varandra.  

 

Om det uppstått någon akut händelse under arbetsdagen som kanske slutat på ett 

tragiskt sätt, väljer de flesta att prata med en kollega eller någon kompis inom samma 

yrkesområde, som har förståelse och kan sätta sig in hur det känns. Gruppen är enig om 

att det är svårt för utomstående att vara ett stöd i det här läget.   

En av gruppdeltagarna berättar om en akut händelse hon var med om.  Dagen därpå 

kom kollegor fram och uttryckte empati och visade sitt stöd. Det gav henne känslan av 

att hon inte var ensam om att bära ansvaret för den händelse som hade skett.  

 

Ja, man känner sig… okej, vi sitter fem stycken i samma båt och ja e inte ensam 

ute på havet.  

 

 

En informant talar om att det känns skönt att kunna diskutera med en kollega och på så 

sätt reducera känslan av stress genom att man delar på ansvaret. I många situationer får 

man på detta sätt också ett kunskapsutbyte mellan kollegor. Samtalet kommer in på 
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huruvida man alltid haft lätt för att söka stöd hos kollegor eller inte. Någon säger att när 

man är nyutbildad intensivvårdssjuksköterska vågar man inte riktigt erkänna att man 

inte kan eller inte kommer ihåg vissa saker. Med ökad erfarenhet vågar man vara mer 

prestigelös och ställa ”dumma och korkade” frågor. En informant beskriver att man 

kanske inte alltid är på topp och inte alltid litar på sig själv, då känns det bra att kunna 

dubbelkolla saker med en kollega, då är det två par ögon till som sett. Det avlastar 

stressen över att något ska bli fel.  

Att ha roligt på jobbet  

Under samtalet berättar gruppen att allting går mycket lättare om man sprider lite 

positiv energi omkring sig på arbetsplatsen. Att skratta och ha roligt på arbetet 

underlättar och reducerar stressnivån.  Att vara prestigelös gör också att man vågar 

slappna av mer och gör att man inte tar sig själv på så blodigt allvar. Situationer 

däremot, poängterar gruppen, ska man ta på allvar.  

 

…nämen…det är roligt att skratta när man jobbar, de släpper 

stressen…faktiskt.  

Att organisera sitt arbete 

En copingstrategi som intensivvårdssjuksköterskorna i fokusgruppen tenderar att 

använda är att tänka på hur de strukturerar och prioriterar sina arbetsuppgifter. Detta är 

något som de upplever blir bättre med längre erfarenhet. När man är ny är det svårare 

att ha en överblick över hela situationen och svårare att ligga steget före. Något annat 

som informanterna också nämner som viktigt för planeringen av sin arbetsdag, är att 

kunna säga ifrån när man känner att arbetsbördan blir för stor, när belastningen kan 

vara hotande mot patientsäkerheten. Detta är också en strategi som utvecklas genom 

åren. En annan strategi hos de erfarna intensivvårdssjuksköterskorna är att underlätta 

sin egen stress genom att tänka på att allt inte behöver göras på en gång.  

 

Man behöver inte vara den där syster duktig som gör allting på en gång… man 

kan låta vissa saker… vänta till eftermiddagen.  

 

Då intensivvårdsavdelningen har ett genomgående högt tempo är det lätt att stress 

fortplantar sig i arbetsgruppen. En av gruppdeltagarna uttrycker att stress ibland kan 

komma inifrån en själv, att man kan stressa upp sig själv i onödan eller låta sig dras 

med i andras stress. Hon menar att man själv måste bestämma sig för att ”ingen annan 
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ska stressa mig”. Detta är också något som hon gärna för vidare som ett tips till 

nyutbildade eller studenter att tänka på. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I den kvalitativa forskningen används ofta intervjuer för att undersöka människors 

livsvärld.  En kvantitativ metod med exempelvis en enkät, hade inte kunnat beskriva 

intensivvårdssjuksköterskornas berättelser och känslor om stress i samma utsträckning. 

I detta fall valdes en fokusgruppsintervju då det brukar vara en passande metod för att 

fördjupa sig i ett visst ämnesområde eller tema (Bryman, 2011). Enligt Denscombe 

(2009) utgör fokusgruppsmetoden ett särskilt sätt att tillvarata dynamiken hos en grupp 

personer som förts samman för att undersöka attityder, uppfattningar, känslor och idéer. 

Gruppen har som fokus att samtala om ett ämne som deltagarna har en liknande 

kännedom av (Denscombe, 2009). De begränsningar som kan ses med 

fokusgruppsmetoden är enligt Bryman (2011) att forskaren kan tappa kontrollen över 

det som sker under diskussionen. Det beror till stor del på den moderator gruppen har, 

huruvida moderatorn väljer att låta någon i gruppen ”ta över ledarskapet” och vara 

drivande eller inte.   

 

För att välja deltagare till fokusgruppsdiskussionen kontaktades en gatekeeper, vilken 

var klinikens utbildningshandledare. Urvalsprocessen sköttes av gatekeepern för att 

bibehålla en neutral hållning hos författarna, då dessa under flera år arbetat på 

intensivvårdsavdelningen. Detta för att styrka studiens giltighet. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011) är en gatekeeper eller en så kallad ”dörröppnare”, en person som 

genom sin status och sitt sociala nätverk kan hjälpa forskaren att sälja in 

forskningsfrågan till eventuella deltagare. Detta blev tydligt då författarna efter väntan 

på svar från de utvalda informanterna, blev tvungna att ta hjälp av gatekeepern som i 

sin tur kontaktade varje tillfrågad informant var för sig. På detta sätt blev gruppen 

sammansatt den dagen som i förväg var utsedd av klinikens utbildningshandledare, 

gatekeepern, och blev därmed inte försenad. Författarnas inklusionskriterier var 

deltagare som hade arbetat mer än fem år inom intensivvården, detta för att författarna 

drog slutsatsen att nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor initialt upplever en 

högre nivå av stress. Då författarna själva arbetat inom verksamheten under flera år, var 
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deras förförståelse för arbetsmiljön på den aktuella enheten hög. Detta bidrog till 

intresset för att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor med längre erfarenhet 

hanterar och upplever stress. För att minimera risken att påverka deltagarna valdes en 

ostrukturerad intervjuform, där moderatorerna förhöll sig passiva, vilket ökar 

tillförlitligheten för studien. Författarna tog inte hänsyn till fokusgruppsdeltagarnas 

ålder och kön då syftet för studien inte är att undersöka skillnader mellan manlig och 

kvinnlig stress. När det gällde ålder valde författarna enbart att utgå ifrån 

inklusionskriterierna, att man ska ha arbetat minst fem år. Det slutliga urvalet bestod 

enbart av kvinnor och detta berodde på tillgängligheten den utvalda dagen.  

 

Platsen för genomförandet av fokusgruppsintervjun föreslogs av gatekeepern och låg i 

samma byggnad där informanterna har sin arbetsplats. Deltagarna hade via sin inbjudan 

fått veta tid och plats i förväg. Någon deltagare anlände hemifrån medan ytterligare 

någon annan hade bytt om till privata kläder. Övriga tre kom direkt från avdelningen 

till den avsedda platsen. En fördel med att hålla diskussionen i anslutning till 

arbetsplatsen var att det underlättade för informanterna att närvara under sin arbetstid, 

träffen skedde under överlappningstiden mellan dag – och kvällspass.  En nackdel med 

detta kan ha varit svårigheten med att bibehålla konfidentialiten för 

fokusgruppsdeltagarna. Det låg dock utanför författarnas möjlighet att påverka 

huruvida informanterna själva pratade om sitt deltagande i fokusgruppsintervjun. 

 

Fokusgruppsintervjun inleddes med att moderatorn och observatören presenterade 

studien och berättade om hur fokusgruppsintervjun skulle gå till. Detta var en fördel då 

deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor och få en något djupare information.  

Gruppen fick veta att det var de som skulle föra samtalet mellan varandra och inte rikta 

samtalet mot moderatorn. Enligt Halkier (2010) ska moderatorn inta en passiv roll och 

vara en god lyssnare. De två viktigaste uppgifterna är att få deltagarna att tala med 

varandra och hantera den interaktion som uppstår. Genom att ha en passiv framtoning 

minskar risken för att inverka på gruppens dynamik. Om moderatorn är för styrande 

kan deltagarna bli hämmade och därmed kan viktig information gå förlorad (Halkier, 

2010).  

 

Moderatorn och observatören är väl bekanta med gruppens deltagare sedan tidigare. 

Viss litteratur hävdar att detta kan vara en nackdel då forskaren kan tolka in saker 
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utifrån informanternas svar och personlighet. Här anser dock författarna att det varit en 

fördel då dynamiken i gruppen var mycket bra. Det kan ha varit så att deltagarna kände 

sig avslappnade av att känna författarna. Detta bidrog till ett lättsamt och öppet klimat. 

Intervjun inleddes med en bred öppningsfråga till informanterna om vad de ansåg 

stressande i arbetet. Författarna till studien hade i förväg förberett en intervjuguide som 

senare inte användes. Detta berodde uteslutande på att dynamiken i fokusgruppen var 

mycket bra. Gruppdeltagarna känner varandra väl och har arbetat tillsammans i många 

år. De var öppna mot varandra och samtalade lättsamt och avslappnat om det givna 

ämnet. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med att fokusgruppsdeltagarna 

känner varandra sedan tidigare.  Enligt Denscombe (2009) kan fördelarna vara att när 

en grupp individer känner varandra och har vissa gemensamma intressen och likheter, 

tycks det vara enklare för deltagarna att vara öppna och kunna samtala om ämnen som 

annars kan vara tabubelagda eller svåra att tala om. I denna grupp var ämnet enkelt, och 

inte förlagt med tabu, vilket troligtvis gjorde det lättare att vara öppen och prata fritt. 

Stress som ämne verkade vara något som alla i gruppen lätt kunde relatera till. I vissa 

fall, beroende på ämne kan det vara en nackdel om likheterna mellan gruppdeltagarna 

blir för många. Utifrån forskarens syfte kan det då vara svårt att nå olika skillnader i 

synpunkter och erfarenheter (Denscombe, 2009).  

 

För att analysera det transkriberade materialet valdes Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys som inspiration och vägledning.  Detta för att underlätta 

analysförfarandet då författarna till studien är mindre erfarna. I kvalitativa studier 

används en resonerande och reflekterande metod, ett så kallat konsensusförfarande för 

att öka trovärdigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att uppnå detta har 

författarna till denna studie tillsammans diskuterat och reflekterat det framkomna 

materialet noggrant och vid upprepade tillfällen. För att öka studiens giltighet har 

författarna i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) valt att fokusera på det 

manifesta innehållet i den transkriberade texten, då det kan vara svårt som nybörjare att 

tolka det latenta innehållet. Man ska vara försiktig med att inte välja för stora 

meningsenheter då dessa kan få flera meningsinnebörder. Är meningsenheten däremot 

för liten så kan betydelsen av texten gå förlorad när man kondenserar materialet. För 

ökad förståelse hur författarna gått tillväga i analysprocessen skapades en översiktlig 

tabell. Under redovisandet av resultaten har författarna använt sig av citat för att styrka 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Citaten valdes ut med viss 
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hänsyn till att låta alla deltagare komma till tals. Dock är citaten i första hand utvalda 

för att styrka resultaten.  

Gällande studiens överförbarhet, menar Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att 

forskaren ska göra en så noggrann metodbeskrivning som möjligt för att läsaren själv 

ska kunna avgöra huruvida den är överförbar eller inte. Även Bryman (2011) talar om 

detta och anser att en fyllig redogörelse av metoden skapar en databas för läsaren och 

gör det lättare för denne att avgöra om resultatet är överförbart till en annan miljö eller 

kontext. Metoden i denna studie kan upprepas och är överförbar till en annan 

intensivvårdsavdelning. 

Resultatdiskussion 

Stressorer och känslor 

Resultaten visade att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en rad stressorer under 

sin arbetsdag. Den största stressorn som gruppdeltagarna påtalade var att inte kunna 

påverka sin arbetssituation.  Det kunde handla om organisatoriska faktorer såsom en 

ombyggnation som skapar oreda, eller att material byter plats och därmed blir svåra att 

hitta. Detta skapade svårhanterade dagar. Det kunde också handla om att inte kunna 

styra patientflödet in - och ut från avdelningen, vilket ibland kunde leda till att det fanns 

för lite personal i förhållande till antalet patienter. Detta kunde i sin tur leda till känslor 

av att tappa kontrollen över situationen. I en studie av Berland et al (2008) framkom det 

att i situationer där det ställdes höga krav i kombination med bristande kontroll hos 

intensivvårdssjuksköterskorna, upplevdes en högre grad av stress. Detta kan ha 

konsekvenser för patientsäkerheten (Berland et al, 2008).   

 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde känslor av frustration när de inte kunde 

påverka sin arbetssituation. Enligt Karasek och Theorell (1990) skapar en låg 

egenkontroll i kombination med höga krav, ett ohälsosamt tillstånd, som i längden 

skulle kunna leda fram till psykisk och fysisk ohälsa hos intensivvårdssjuksköterskorna.  

 

I likhet med en studie av Moola et al. (2008) upplever informanterna, i denna studie, 

stress när personal man arbetar med har otillräcklig kunskap eller erfarenhet. De påtalar 

vikten av rätt bemanning på rätt plats. Moola et al. (2008) menar att detta resulterar i 

högre arbetsbelastning som leder till stress. Vidare påpekar informanterna att negativa 

kollegor har en stressande inverkan och upplevs som energitjuvar. I studien av Berland 
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et al. (2008) uttrycker specialistsjuksköterskorna att de hellre önskar använda sin energi 

till patienterna än till onödig stress. De påtalar också vikten av positiv interaktion 

mellan kollegor för att klara av ett högt tempo. Samtidigt ligger ansvaret hos dem själva 

att skapa en god arbetsmiljö med ett väl fungerande samarbete.  

 

Den fysiska arbetsmiljön är något som informanterna talar om som stressande. Inom 

intensivvården hörs många höga ljud och larm från teknisk apparatur. Detta beskrivs 

som en underliggande stressor som ibland inte märks förrän den stängs av. I en studie 

gjord i USA har man dock funnit att respondenterna skattade höga ljud, som en låg 

stressor (Hays et al, 2006). Informanterna i denna studie påtalade ofta att 

arbetsuppgifterna blivit mer avancerade under senare år men att bemanningen inte ökat 

i takt med detta. Med kritiskt sjuka patienter, med flera tekniska apparater 

uppkopplade, som ska skötas av intensivvårdssjuksköterskan föreslår Yam och Shiu 

(2003) vikten av kontinuerlig utbildning för personalen av teknisk apparatur. Detta 

styrks även av Sawatsky (1996). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i fokusgruppen samtalar om det dagliga arbetet på 

avdelningen, vilket bland annat innebär att möta anhöriga i olika livssituationer. Å ena 

sidan är informanterna överens om att de anhöriga innebär en tillgång. Å andra sidan 

kan de känna att tiden inte räcker till för att bemöta de anhöriga på det sätt de önskar. 

Det skapar en känsla av otillräcklighet, speciellt i situationer där patienten är instabil, 

vilket leder till en högre arbetsbelastning. Sawatsky (1996) menar att förmågan att möta 

de anhörigas behov av stöd och omsorg, är relaterad till arbetsbelastningen. En studie 

av Guiterrez (2005) talar om vikten av att anhöriga erhåller tydlig och adekvat 

information samt att de får känslomässigt och psykologiskt stöd. Detta är en viktig 

process för att de ska kunna känna sig delaktiga i beslut som tas. 

Intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie talar om anhöriga både som en stressor men 

också om de känslor av otillräcklighet och frustration som kan uppstå. 

 

På den aktuella intensivvårdsavdelningen arbetar majoriteten av personalen treskift på 

ett individuellt schema. Trots att intensivvårdssjuksköterskorna själva fördelar sin 

arbetstid, samtalar gruppen om stressen som uppstår när det gäller skiftarbetet. Det är 

svårt att hitta tid för vila och återhämtning. Kecklund, Ingre och Åkerstedt på 

Stressforskningsinstitutet (2010) har gjort en sammanställning av forskningen på 
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arbetstider, hälsa och säkerhet mellan åren 2000-2009. Den visar att skiftarbete med 

nattskiftsinslag påverkar nattsömnen negativt och försämrar även vakenheten. 

Tröttheten ökar vilket i sin tur höjer olycksrisken, försämrar patientsäkerheten och ökar 

riskerna för medicinska felbehandlingar. Den största orsaken till detta, enligt rapporten, 

är att vår biologiska dygnsrytm blir störd då den hamnar i konflikt med arbete och vila. 

Detta bekräftas av informanterna i denna studie som talar om hur svårt det är att sova 

bra på dagtid när man arbetat natt. Vidare diskuterar forskningsrapporten kring 

självvalda arbetstider och skiftscheman. De menar att skiftarbetare är olika beroende på 

biologiska faktorer såsom att vara morgon – kvällsmänniska eller att ha olika stort 

sömnbehov. Även sociala faktorer spelar in, till exempel familjeliv och fritid. Stress, 

sömnsvårigheter och trötthet skulle kunna reduceras genom att utnyttja personalens 

individuella skillnader och skapa skiftscheman som tar hänsyn till skiftarbetarnas 

sociala och biologiska behov (a.a.).  

 

Copingstrategier 

Intensivvårdssjuksköterskorna i fokusgruppen talar om hur den stressiga 

arbetssituationen påverkar dem negativt. De är överens om att det kan vara svårt att 

varva ner efter en arbetsdag. För att reducera och minska stressnivåerna använder 

flertalet av intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie copingstrategier som till 

exempel fysisk aktivitet. Dessa räknas enligt Lazarus och Folkman (1984) till 

känslofokuserade copingstrategier då dessa reducerar själva känslan av stress istället för 

att lösa problemet. Detta styrks av en studie av Martins och Robazzi (2009) som visar 

att intensivvårdssjuksköterskor har en tendens att engagera sig i fysisk aktivitet på sin 

fritid som en försvarsstrategi. 

 

I en annan studie av Schaefer och Peterson (1992) har man tillfrågat 

intensivvårdssjuksköterskorna vilka copingstrategier de finner mest effektiva. Det 

visade sig att både problemfokuserad – och känslofokuserad coping rankades högt. Den 

problemfokuserade copingen innebar att konfrontera problemet genom att försöka se 

olika alternativa lösningar, försöka fördjupa sig i problemet och lägga upp en 

handlingsplan för att lösa den aktuella situationen. Den känslofokuserade copingen 

handlade om att tänka positivt, ha en positiv syn och inställning till problemet. Detta 

var dock inte alltid den mest effektiva copingen då intensivvårdssjuksköterskorna i 

studien upplevde sig själva som optimistiska men insåg att de ofta tänkte på det värsta 
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tänkbara scenariot, vilket i sin tur gjorde dem mer förberedda för situationer med svårt 

sjuka patienter (a.a.). Under fokusgruppsintervjun i denna studie framkom att 

intensivvårdssjuksköterskorna tycker att arbetet går lättare och är roligare om det finns 

en positiv energi i arbetsmiljön. När det gäller problemfokuserad coping i Schaefers 

och Petersons studie (1992), stämmer detta väl överens med hur 

intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie hanterade stressfulla situationer. De 

organiserade, strukturerade och prioriterade sina arbetsmoment. De omvärderade också 

situationerna på så sätt att de valde att senarelägga vissa arbetsuppgifter. 

Intensivvårdssjuksköterskornas coping stöds av Lazarus och Folkmans (1984) stress – 

och copingteori, vilken talar om att värdera sin egen förmåga att klara av stressfulla 

situationer och handla därefter.   

 

Informanterna i fokusgruppen talade också mycket om att söka stöd hos varandra som 

en form av både känslomässig och problemfokuserad copingstrategi. Detta stod i 

motsats till ovan nämnda studie (Schaefer & Peterson, 1992), där 

intensivvårdssjuksköterskorna bedömde stödjande copingstrategier som mindre 

effektiva och mer sällan använda. Detta kunde dock delvis bero på underbemanning 

och avsaknad av stödjande system på arbetsplatsen.  En annan studie av Lim, 

Bogossian och Ahern (2010) visar däremot att söka stöd hos kollegor, familj och 

vänner var den mest populära och använda copingstrategin hos Australienska 

sjuksköterskor. Hos sjuksköterskor i Singapore används också ”att söka stöd” som en 

viktig strategi för att hantera arbetsrelaterad stress (Lim et al, 2010).  

 

En studie av Abel (2002) visar att människor med hög känsla för humor upplever 

mindre stress. Informanterna i denna studie talar om att ha roligt på jobbet som ett sätt 

att reducera stressnivån.  

 

KASAM 

Hur väl man kan hantera stressiga situationer föreslås enligt en studie av Burgess, 

Irvine och Wallymahmed (2010) ligga i intensivvårdssjuksköterskornas personlighet. 

Detta kan stämma väl överens med Antonovskys teori om KASAM, som talar om att 

människor som blir utsatta för samma stressorer kan reagera och agera helt olika. Det 

torde således ligga i varje enskild individs personlighet. En studie av Shiu (1998) visar 
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att intensivvårdssjuksköterskor med en hög känsla av sammanhang (KASAM) tenderar 

att ha en högre känsla av välbefinnande, vara mer målinriktade och upplever en högre 

kontroll i sitt arbete. De väljer också i högre utsträckning copingstrategier som är mer 

effektiva. Detta leder således till lägre stressnivåer (a.a.). Informanterna i fokusgruppen 

reflekterade inte om huruvida olika personlighetskaraktärer kan påverka hanteringen av 

stressfyllda situationer.  

Slutsats 

Det framkomna resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde känslan av 

att varken räcka till eller kunna påverka sin arbetssituation. Detta uttrycktes både när 

det gällde att ta hand om anhöriga såväl som att kunna ta emot ett ökande patientflöde. 

Detta ledde i sin tur till frustration och stress hos intensivvårdssjuksköterskorna. Trots 

detta fanns en hög nivå av trivsel, vilket förklarades med att man som 

intensivvårdssjuksköterska tyckte om att arbeta under ett visst stresspåslag. 

För att hantera den uppkomna stressen valde intensivvårdssjuksköterskorna att söka 

stöd hos varandra som den främsta copingstrategin.   

Klinisk betydelse 

Framkommen kunskap ur denna uppsats kan vara av betydelse för yrkesverksamma 

intensivvårdssjuksköterskor och deras arbetsmiljö. Även chefer kan ha användning av 

denna kunskap för att kunna organisera och ge intensivvårdssjuksköterskor stöd.   

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Då denna studie endast bestod av kvinnliga informanter skulle det vara intressant att 

utföra samma studie med manliga deltagare för att kunna jämföra genusskillnader.  

Det föreligger skillnader i patientflödet mellan olika intensivvårdsavdelningar regionalt 

såväl som över hela landet. En riksomfattande studie skulle kunna visa och jämföra 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och hantering av stress. 

Inklusionskriterierna i denna studie är intensivvårdssjuksköterskor med minst fem års 

erfarenhet. Det skulle vara intressant att utföra en jämförande studie mellan 

nyexaminerade intensivvårdssjuksköterskor och de med längre erfarenhet.  
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