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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Patienter som behöver avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, har behov av en samordnad 

och säker vård. Sjuksköterskan har en nyckelroll i samarbetet med andra professioner, 

patienten och närstående där förmågan till empati beskrivs som något fundamentalt i 

omvårdnaden. Arbetsmiljön är viktig för hur en individ uppfattar sin situation och 

arbetsrelaterad stress kan ge negativa konsekvenser i hur sjuksköterskan utför sitt arbete.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors perspektiv av arbetsrelaterad stress samt huruvida 

denna stress kan påverka dem själva och deras empatiska förmåga.  

 

Metod  

 

Metoden var en kvalitativ intervjustudie inspirerad av en semistrukturerad metod. Nio 

sjuksköterskor från tre olika ASIH-verksamheter i Stockholm medverkade. Metoden för 

analysen var en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 

 

Ur intervjuerna framkom två kategorier samt fyra underkategorier. Kategorierna blev 

Arbetsrelaterad stress och Förmågan till empati i mötet med patienten. Resultatet visade att 

hög grad av arbetsrelaterad stress kan medföra att den empatiska förmågan blir försämrad, 

men att sjuksköterskorna i denna studie sällan upplevde att ASIH innebar hög grad av 

arbetsrelaterad stress.  

 

Slutsats 

 

Samtliga sjuksköterskors i studiens nuvarande arbetsplats upplevs välfungerande, både ur 

ett lednings- och organisatoriskt perspektiv men också ur perspektivet att samarbetet 

fungerar väl med kollegor och chefer. Sjuksköterskorna med tidigare arbetslivserfarenheter 

upplever trygghet i sin yrkesroll, och samtliga upplever att de får stöttning genom 

regelbunden reflektion samt att kraven sällan överstiger resurserna. Arbetsmiljön är således 

en viktig faktor i hur dessa sjuksköterskor upplever sitt psykosociala helhetsperspektiv, 

vilket gör att de sällan upplever höga nivåer arbetsrelaterad stress och således lyckas 

behålla sin förmåga till empati.  
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INLEDNING  

Sjuksköterskans uppgifter i palliativ vård innebär bland andra att få patienten att känna sig 

sedd och trygg i sitt lidande och att våga möta patienten i livets slutskede utan att visa egen 

rädsla. En god palliativ omvårdnad bör innehålla ett empatiskt förhållningssätt där 

sjuksköterskan är fullt närvarande i mötet med patienten (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 

2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Arbetsmiljön är viktig, exempelvis kan 

arbetsrelaterad stress innebära en negativ påverkan på sjuksköterskan och på utförandet av 

de arbetsuppgifter sjuksköterskan har (Hunsaker, Chen, Maughan & Heaston, 2015; Rice, 

Glass, Ogle & Parsian, 2014). Intresset att undersöka sambandet mellan arbetsrelaterad 

stress och empatisk förmåga uppkom av att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning. 

Vissa placeringar upplevdes som stressande och bristen på tid kunde medföra att den 

känslomässiga närvaron hos en patient blev försämrad då känslan av stress omedvetet 

påskyndade mötet.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet  

Palliativ vård innebär vård av en person med en livshotande sjukdom som inte längre går 

att bota och där det finns en förväntad dödlig utgång. Patienten ska i den palliativa vården 

ges möjlighet att utifrån sina behov och önskningar få hjälp att leva ett så aktivt liv som 

möjligt samt ha en god livskvalitet den sista tiden i livet. Vad som ger bästa möjliga 

livskvalitet är något patienten själv bestämmer då det är subjektivt och individuellt. 

Palliativ vård i ett tidigt skede innebär många gånger att vården är livsförlängande medan 

palliativ vård i ett sent skede främst innebär symtomlindring (Glimelius, 2012). Den 

palliativa vården är inte knuten till specifika vårdavdelningar utan kan utformas efter 

patienters och närståendes önskningar. Detta innebär att vården kan ges på palliativa 

vårdavdelningar men även i hemmet om så önskas (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

Sjuksköterskans vanligt förekommande omvårdnadshandlingar i palliativ vård oavsett om 

de sker på avdelning eller i hemmet kan exempelvis vara symtomkontroll och 

symtomlindring, medicinsktekniska utföranden, samtal och stöd samt administrering av 

läkemedel (Brattgård, 2012). 

 

De fyra hörnstenarna inom palliativ vård är symtomlindring, samarbete i team mellan olika 

professioner, kommunikation och relation vilket innebär kontinuitet i vården och bra 

kommunikation såväl inom och mellan arbetslag som patient och närstående, samt stöd till 

närstående likväl under sjukdomen som efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Den 

palliativa vården bör vara väl samordnad och teambaserad. I ett palliativt team ingår 

läkare, sjuksköterskor, dietister, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 

undersköterskor och många gånger även specialistläkare, oavsett om vården bedrivs i 

hemmet eller på en vårdavdelning. Samtliga professioner i teamet arbetar mot samma mål 

vilka är utformade tillsammans med patienten och närstående, målen har satts upp efter 

patientens och närståendes behov och önskningar (Thorén Todoulos, 2012). Kirby, Broom 

och Good (2014) beskriver i sin studie att sjuksköterskan har en nyckelroll i 

kommunikationen med de andra professionerna, samt en viktig och central roll i 

omvårdnaden av patient och närstående. De beskriver vidare att effektiv kommunikation 

mellan teamets medlemmar ökar förutsättningarna att kunna ge en god vård då 

kommunikation är en viktig del inom palliativ vård.  
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Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, riktar sig till patienter med komplexa behov, där 

patienterna ofta befinner sig i livets slutskede och där vården är palliativt inriktad (Beck-

Friis & Jakobsson, 2012). Antalet patienter med livshotande svåra sjukdomar som föredrar 

att vårdas i hemmet har ökat, även de som vårdas i livets slutskede. Patienter inom ASIH 

har sjukhuset som bas och kan således använda sig av alla resurser ett sjukhus erbjuder, till 

exempel sjukhussäng och medicinskteknisk utrustning (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).  

 

I hemsjukvård är sjuksköterskan en gäst i patientens hem vilket innebär andra 

omständigheter än om patienten vårdas på sjukhus. Sjuksköterskorna har ett större eget 

ansvar och kan uppleva frustration och maktlöshet då palliativ vård kan medföra etiska 

dilemman; viljan att bemöta patientens och närståendes önskningar och behov kan krocka 

med vad patientansvarig läkare har ordinerat. Viljan att lindra smärta och lidande är stor 

och det kan innebära en sorg om patienten dör lidande, trots försök att symtomlindra och 

att få patienten att ha det så bra som möjligt (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & 

Berggren, 2010). Karlsson et al. (2010) anser att sjuksköterskan bör ha en god relation med 

patient och närstående för att kunna ge en god palliativ vård. Tidsaspekten är viktig, att ha 

tid för patienten är nödvändigt för att sjuksköterskan ska kunna vara närvarande i mötet.  

 

Stress 

Stress definieras som kroppens svar på en påfrestning eller utmaning som skapar en 

ospecifik uppvarvning av fysiologiska mekanismer. Detta naturliga, kroppsliga svar är i sig 

inte skadligt, utan snarare livsviktigt för människans överlevnad. Det kan dock vara 

skadligt att utsättas för långa perioder av dessa påfrestningar utan att kroppen får vila och 

återhämtas. Stressreaktionen är sedan urminnes tider en nödvändig reaktion för alla 

levande arter för att rent fysiskt kunna undkomma eller övervinna en fara. I modern tid är 

det dock inte så vanligt att behöva undkomma faror i samma utsträckning, men kroppen 

svarar med samma slags respons oavsett om det gäller att springa för sitt liv, springa till 

bussen eller att ha en känsla av att inte hinna med de förväntningar och krav som finns 

(Theorell, 2012). 

 

Stressrelaterad kroppsreaktion 

Stress är ett fysiologiskt tillstånd som utlöser en aktivering av det sympatiska 

nervsystemet, vilket är en del av det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet 

beskrivs som det icke viljestyrda systemet och styr bland annat hjärtfrekvens, andning, 

blodtryck och matspjälkning utan att hjärnan aktivt behöver tänka på det (Friis Andersen & 

Brinkmann, 2015). Autonoma nervsystemet är sin tur uppdelat i det sympatiska och 

parasympatiska nervsystemet, varav det sympatiska är det som aktiveras i situationer när 

kroppen behöver extra krafter om hjärnan av någon anledning uppfattar ett hot. Det 

parasympatiska nervsystemet är som mest aktivt i vila och det är viktigt att båda dessa 

system samarbetar och skapar en jämvikt så att kroppen får en chans att återhämta och 

bygga upp sig (Jónsdottir & Folkow, 2013).  

 

Vid en hotfull situation, eller föreställningen om en hotfull situation, aktiveras det 

sympatiska nervsystemet och kroppen utsöndrar stresshormoner vilka bland andra är 

kortisol, adrenalin och noradrenalin. Dessa hormoner kommer medföra att hjärtfrekvensen 

ökar, blodtrycket stiger, pupillerna vidgas, salivutsöndringen ökar och 

matspjälkningssystemet hämmas. Noradrenalin och adrenalin är stressreaktionens 

hormonella grundstenar och kommer att aktiveras efter bara några sekunder av påfrestning. 

Kortisolet understödjer adrenalinets aktivitet och ökar nedbrytningen av sockerarter till 
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glukos vilket lättare kan tas upp av cellerna. Detta innebär att energi omvandlas till fysisk 

aktivitet och ger kroppen de förutsättningar den behöver för att kunna gå in i fight or flight, 

kroppen blir starkare och snabbare för att kunna undkomma eller övervinna ett eventuellt 

hot (Jónsdottir & Folkow, 2013). Att under en lång tid ha hög utsöndring av 

stresshormonet kortisol gör att immunförsvaret så småningom kan påverkas, då långvarig 

stress innebär ökad risk för att immunförsvaret bryts ned. Dessutom kan dessa förhöjda 

nivåer av kortisol öka risken för depression och fysiska sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar (Friis Andersen & Brinkmann, 2015).  

 

Arbetsrelaterad stress och arbetsmiljö 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver att en individs upplevelse av sitt arbete 

innefattar allt ifrån arbetsplatsens fysiska utformning till vilka arbetsuppgifter som ingår. 

Detta beskrivs sammantaget som det psykosociala helhetsperspektivet och har en 

avgörande del i hur bra en person trivs med och kan utvecklas i sitt arbete. Vidare beskrivs 

att en arbetsplats med höga krav och svåra arbetsuppgifter ändå kan uppfattas som en 

positiv arbetsmiljö om det samtidigt finns utrymme exempelvis för stöd från andra och 

möjligheter att själv påverka sin situation. Hur arbetsgruppen fungerar är en viktig del av 

arbetsmiljön. Konflikter och obalans i en arbetsgrupp är en faktor som kan skapa stress hos 

gruppens medlemmar vilket kan leda till att arbetsglädjen minskar. I förlängningen kan 

icke fungerande arbetsgrupper leda till sjukskrivningar och ökad personalomsättning 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Todaro-Franceschi, 2015). Välfungerande 

arbetsgrupper där gruppens medlemmar stöttar varandra resulterar i att medlemmarna blir 

mer stresståliga. Det sociala stödet innebär mycket för individerna i gruppen då det 

påverkar deras välbefinnande och hälsa positivt. Psykosocial arbetsmiljö beskriver hur en 

individ mår i sitt arbete sett utifrån ett helhetsperspektiv och kan delas in i tre delar; 

psykosociala effekter på välbefinnandet, specifika psykosociala arbetsförhållanden samt 

det psykosociala helhetsperspektivet. Det är den egna upplevelsen som är viktig och som 

styr hur en person mår, fungerar och utvecklas i sitt arbete. Individer har olika 

motståndskraft till att drabbas negativt av specifika psykosociala arbetsförhållanden, vissa 

tål stora mängder av arbetsrelaterad stress utan att bli märkbart påverkade medan andra på 

grund av hur de fungerar som personer blir påverkade negativt redan efter en kort period 

av stress. Till skillnad mot arbetsförhållanden som är enkla att mäta, till exempel 

ljudnivåer, är det svårt att sätta gränser inom psykosociala arbetsförhållanden eftersom alla 

individer har olika motståndskraft (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  

 

Psykosociala effekter på välbefinnandet kan enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) 

exempelvis bero på övertidsarbete eller tidspress och kan ge svåra fysiologiska reaktioner. 

De beskriver symtom som ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och adrenalinutsöndring, 

vilka är reaktioner på stress hos individen. Detta kan över tid ge nedsättning av, eller 

negativa effekter på, den psykiska funktionsförmågan vilket kan yttra sig som ångest, 

sömnstörningar och depression. Brister i det psykosociala helhetsperspektivet kan ge 

konsekvenser som sjukfrånvaro, bristande uppmärksamhet och oförsiktighet som i sin tur 

kan innebära en ökad olycksrisk.  

 

Hunsaker et al. (2015) fann att arbetsmiljön hade stor inverkan på hur sjuksköterskorna 

trivdes på sitt arbete. De kunde se en koppling mellan en positiv och stöttande ledning och 

hög trivsel hos sjuksköterskor, vilket ökade sjuksköterskornas empati i mötet med 

patienterna. Rice et al. (2014) har i en studie intervjuat sjuksköterskor i Australien där de 

såg att de som arbetade inom sjukvården upplevde stora brister i sin hälsa på grund av 
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bristande arbetsmiljöer. Exempel på faktorer som de ansåg påverkade arbetsmiljön negativt 

var långa arbetstider, skiftarbete, personalbrist och begränsade resurser.  

 

Rice et al. (2014) beskriver att vårdpersonalen gav exempel på hur de drabbades av den 

bristande arbetsmiljön: höga stressnivåer, utbrändhet, emotionell och fysisk utmattning 

samt nedsatt fysisk ork. Dessa faktorer kan i vårdsituationer inverka på vilka medicinska 

beslut som tas och ökar risken för att fel i behandlingen görs, vilket direkt påverkar 

patientsäkerheten. Vårdpersonalen hade också högre risk att drabbas av egna skador samt 

stressrelaterade sjukdomar. Enligt en studie av Koh et al. (2015) har sjuksköterskor som 

arbetar inom hemsjukvården i Singapore en större risk att drabbas av psykisk ohälsa 

jämfört med de som arbetar på sjukhus. Författarna av studien tror att det beror på att 

sjuksköterskor som arbetar med sjukvård i hemmet i Singapore har fler patienter som de 

ansvarar för i jämförelse med sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar. Författarna 

tror även att då sjuksköterskorna arbetar ensamma innebär det att sjuksköterskorna har 

mindre stöd samt färre resurser att använda sig av vid akuta tillstånd i jämförelse med på 

ett sjukhus. En fransk studie av Coeugnet, Forrierre, Naveteur, Dubreucq och Anceaux 

(2015) undersökte hur sjuksköterskor som arbetar med sjukvård i hemmet upplever stress 

relaterad till tidspress samt vilka konsekvenser det kan ge. Författarna fann att tidspress var 

en subjektiv känsla som upplevdes utifrån tre olika perspektiv: tidsbegränsning, 

utmaningar i form av olika krävande omvårdnadsåtgärder som skulle utföras hos 

patienterna och osäkerheten för vad de kunde stöta på under sitt pass. Denna sorts stress 

påverkade sjuksköterskorna, de upplevde en negativ inverkan både på sina känslor och hur 

de mådde. 

 

Stressrelaterad påverkan på sjuksköterskans professionella ansvar 

Arbetsrelaterad stress kan leda till minskad effektivitet i arbetet, lägre prestationsförmåga, 

sjukdomar samt arbetsrelaterade olyckor. Det kan även leda till att individer får minskad 

lojalitet och omtanke gentemot kollegor och organisationen. Arbetsrelaterad stress visar sig 

ofta hos sjuksköterskor även om det kan vara individuella skillnader hos personer och på 

olika avdelningar i en organisation. Höga nivåer av arbetsrelaterad stress kan leda till 

utmattning hos sjuksköterskan och således högre omsättning av personal, eller visa sig 

negativt i omvårdnaden av patienter (Moustaka & Constantinidis, 2010). Todaro-

Franceschi (2015) menar att det kan innebära att patienterna utsätts för risker när 

arbetsmiljön påverkar sjuksköterskornas kvalitet och utförande av omvårdnad negativt.  

 

Glasberg, Eriksson och Norberg (2008) undersökte faktorer kopplade till samvetsstress 

inom hälso- och sjukvård. Samvetsstress är ett syndrom som kan drabba hälso- och 

sjukvårdspersonal då arbete med människor och omvårdnad kan innebära skuldkänslor om 

sjuksköterskan exempelvis inte hinner med allt patienten har behov av eller önskar. I 

Glasberg et al. (2008) studie deltog 423 personer som jobbade inom hälso- och sjukvård i 

norra Sverige. Deras slutsats var att hälso- och sjukvårdspersonal kan uppleva 

samvetsstress i sitt vardagliga arbete och att stressen ofta var kopplad till deras arbetsmiljö. 

Samvetsstress innebar att de upplevde stress och rädsla över att inte hinna med allt som 

borde ha gjorts för sina patienter samt rädslor för att omedvetet ha råkat skada en patient. 

Glasberg et. al. (2008) beskriver även att sjukvårdspersonal kan känna dåligt samvete när 

de inte kan upprätthålla så god vård som de önskar och bör kunna ge, till exempel i 

situationer där kraven överskrider resurserna. Detta kan bidra till känslor av att vara 

otillräcklig, vilket kan leda till samvetsstress och är starkt sammankopplat med risken att 

drabbas av utmattningssyndrom. Individer som arbetar med omvårdnad av patienter 

beskrivs ofta ha en hög moral, vilket kan späda på känslan av att inte göra tillräckligt och 
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att alltid vilja göra mer, då det finns en stor vilja att hjälpa. Dessa personer har större risk 

att drabbas av samvetsstress, empatitrötthet eller utmattningssyndrom (Glasberg et al., 

2008).  

 

Empati 

Svenska MeSH anser att ordet empati (u.å.) är en synonym med medlidande. De definierar 

orden som “En individs objektiva och insiktsfulla förståelse för en annan persons känslor 

och beteende. Begreppet skall skiljas från sympati, som vanligtvis inte är objektiv eller 

kritisk”. Empati är enligt Wiklund Gustin (2015) när någon är närvarande, kan känna sig in 

i och har förståelse för en annan persons känslor och medlidande beskrivs som att det 

väcks av att möta en person som lider. Att visa medlidande gör att patienten kan känna sig 

förstådd i sin smärta och sitt lidande förmedlat utan ord. Inom vårdvetenskapen anses även 

att medlidande och empati är en del av en vårdande hållning, medlidande och empati lyfts 

fram som något grundläggande för människans hälsa och välbefinnande. Till skillnad från 

att känna sympati, som beskrivs som att identifiera sig med ett problem utan att känna 

medlidande. Coulehan et al. (2001) anser att empatisk förmåga innebär att kunna förstå 

patientens känslor, perspektiv och situation samt att förmedla den förståelsen till patienten.  

 

Trevizan et al. (2015) anser att empati är något centralt och alltid bör användas i arbetet 

med patienter. De menar att sjuksköterskan bör kunna sätta sig in i patientens situation och 

kunna föreställa sig hur patienten mår för att exempelvis kunna fastställa hur verksam en 

behandling är. För att kunna uppnå en vård av hög kvalitet med ett humanistiskt perspektiv 

är förmågan att kunna vara empatisk fundamental, och en förutsättning för att kunna ha ett 

professionellt förhållningssätt till patienten. Buyuk, Rizalar, Güdek och Güney (2015) fann 

i sin studie att individer som valde sjuksköterskeyrket på grund av en stor vilja att hjälpa 

andra hade en högre empatisk förmåga i jämförelse med individer som exempelvis valde 

att bli sjuksköterskor på grund av påtryckningar från deras omgivning.   

 

Todaro-Franceschi (2015) menar att vanliga arbetsuppgifter inom vården kan utföras på 

olika sätt; med eller utan ett empatiskt förhållningssätt. För att läkande processer ska 

aktiveras hos patienten krävs en empatisk och engagerad omvårdnad. Vidare beskrivs att 

omvårdnad innebär att sjuksköterskan både är empatisk och kompetent då båda dessa 

komponenter måste finnas för att kunna betraktas som omvårdnad. 

 

Sinclair et al. (2017) gjorde en studie där patienter som var i ett palliativt skede i sina 

cancersjukdomar gav förklaringar på hur de uppskattade och förklarade empati. Patienterna 

hade generellt en mer positiv respons och inställning till att vårdgivare visade empati än 

om de till exempel endast visade sympati. Enligt patienterna handlar sympati mer om att 

vårdpersonalen tyckte synd om dem, vilket inte uppskattades. Patienterna beskrev däremot 

att empatisk förmåga innebär att vårdgivare kan erkänna patienternas lidande och förstå 

deras känslor och situationer utifrån deras perspektiv. Att vårdgivarna känslomässigt kan 

relatera till vad och hur patienten upplever och känner. Vårdgivare med stor empatisk 

förmåga kan på ett personligt plan skapa en relation med patienterna, på ett sätt någon som 

endast visade sympati inte kunde. Flera av patienterna beskrev att empati för dem innebar 

att vårdpersonalen kunde “gå i deras skor”, en metafor som var viktig i förklaringen att 

empati utvecklar relationen patient och vårdpersonal emellan för att patienterna känner sig 

förstådda. De beskrev empatiförmågan som en känslomässig engagerande process och att 

empati är en positiv och viktig del av vården (Sinclair et al., 2017).  
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Ghaljeh, Iranmanesh, Dehghan Nayeri, Tirgari och Kalantarri (2017) undersökte 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter samt vilka aspekter som kan 

hjälpa patienterna att få en bra upplevelse av sin sista tid i livet. Resultaten visade att 

sjuksköterskorna bör ha ett holistiskt synsätt på patienterna samt ha viljan och kunskapen 

för att kunna utveckla en god och nära relation till patienten. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att det krävs mer av en sjuksköterska i vårdandet av en döende patient än vid 

vårdandet av en patient som har chans att bli frisk. De menade att omvårdnad av palliativa 

patienter kräver att sjuksköterskan utvecklar en nära relation både till patienten och dess 

närstående genom att vara närvarande, lyssna aktivt och se varje patients enskilde behov. 

Först då kan sjuksköterskan ge patienten en värdig sista tid i livet och en värdig död. För 

att den döende patienten och dennes närstående ska kunna acceptera sjuksköterskan krävs 

att en ömsesidig tillit upprättas, vilket ett empatiskt förhållningssätt kan hjälpa till med 

(Ghaljeh et al., 2017).  

 

Empatitrötthet 

Ett för stort empatiskt förhållningssätt till patienten kan orsaka empatitrötthet (compassion 

fatigue) hos sjuksköterskan (Lombardo & Eyre, 2011; Greiner & Poskey, 2017). Lombardo 

och Eyre (2011) beskriver empatitrötthet som något som kan drabba sjuksköterskor om de 

ofta möter patienter och familjer med stora behov av både psykiskt och fysiskt stöd. Elliott 

(2017) beskriver att sjuksköterskor dagligen utför omvårdnad som är känslomässigt 

krävande och att det i förlängningen kan leda till empatitrötthet. Sjuksköterskor som 

drabbas av syndromet empatitrötthet kan överväga att lämna sitt yrke vilket i förlängningen 

kan påverka hela organisationen men även patienterna om för många sjuksköterskor 

lämnar. Austin, Goble, Leier och Byrne (2009) intervjuade sjuksköterskor som själva 

ansåg sig lida av eller ha lidit av empatitrötthet, sjuksköterskorna beskrev hur det 

förändrade dem som individer. De upplevde att deras sömn blev sämre, trötthet som inte 

kunde vilas bort, känslor av hopplöshet och ovilja att gå till jobbet, en känsla av att inte 

kunna stödja sina patienter eller närstående känslomässigt, att inte kunna leva upp till de 

förväntningar de själva hade på hur en sjuksköterska ska vara. Den röda tråden i ändringar, 

som sjuksköterskorna i studien önskade rörde arbetsmiljön, exempel de gav var att de 

önskade mer hjälp, mindre arbetsbelastning, färre patienter, mer tid till varje patient samt 

mer resurser och stöd från organisationen. En studie av Suping och Taliaferro (2015) visar 

att empatitrötthet hos sjuksköterskor påverkar sjuksköterskans professionella livskvalitet 

negativt samt har en negativ inverkan på vårdkvaliteten. 

 

Vårdmötet 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att ge personcentrerad vård. Personcentrerad 

vård innebär bland annat att se att patienten är mer än sin sjukdom och diagnos. Det 

innebär också att sjuksköterskan i partnerskap med patient och närstående genomför 

omvårdnad. Sjuksköterskan ska utgå från att patienter och närstående är individer med 

olika behov, förutsättningar, värderingar och förväntningar, samt se till att deras integritet 

och värdighet bevaras genom hela vårdprocessen. I sjuksköterskans uppgifter ingår bland 

andra att se till att patienter och närstående upplever att de blir sedda och hörda, att de får 

stöd och känner att de är viktiga. Det är viktigt att de känner att de får sina individuella 

behov tillgodosedda (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan bör, oavsett 

vilken patient som vårdas, ha ett förhållningssätt som minskar de maktskillnader som finns 

vårdgivare och patient emellan. Sjuksköterskan bör se patienten som en person och inte 

som en sjukdom och bör ha respekt för att patienten känner sig själv och sin egen sjukdom 

bäst. Därför är det ibland nödvändigt att gå ifrån fakta och kunskap om hur det brukar vara 
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och istället lyssna till hur patienten själv upplever situationen, sin sjukdom och sin egen 

hälsa (Berg, 2010).  

 

Svårt sjuka eller patienter i ett palliativt skede kan ha ett behov av att komma nära den 

vårdande sjuksköterskan, vilket kan upplevas ställa krav på sjuksköterskan i den 

professionella rollen. Det kan även upplevas som svårt för sjuksköterskan att möta 

patientens alla behov och att försöka uppfylla dessa. Det är stora krav på sjuksköterskans 

roll att öka livskvaliteten den sista perioden i livet hos både patienten och dennes 

närstående och att alltid anpassa omvårdnaden efter patientens egen rytm, snarare än efter 

satta rutiner. Det övergripande målet handlar alltid om att lindra patientens lidande, vilket 

kan te sig på olika vis, och att kunna stödja patienten i att möta livets slut, utan att själv 

visa rädsla och att hela tiden förmedla hopp och ha en personcentrerad inställning 

(Jakobsson et al., 2014).  

 

Sjuksköterskan i mötet med patienten 

Halldórsdóttir (1996) omvårdnadsteori bygger bland annat på att sjuksköterskan ska utföra 

en professionell omvårdnad, ha en hög kompetens och skapa en god relation till patienten 

genom att bry sig. Sjuksköterskan ska vara närvarande i mötet med patienten genom att 

lyssna aktivt och vara närvarande både fysiskt och psykiskt. Halldórsdóttir (1996) 

beskriver utvecklandet av en bro mellan sjuksköterskan och patienten. Bron kan utvecklas 

genom ett ömsesidigt förtroende och skapandet av en relation sjuksköterska och patient 

emellan. Sjuksköterskan ska kunna visa både professionell intimitet och professionell 

distans mot patienten. Detta innebär att sjuksköterskan kan komma patienten nära på ett 

personligt plan utan att förlora sin professionella ställning. Patienten bör inte se 

sjuksköterskan som en vän utan som en sjuksköterska som ger en god omvårdnad. 

Professionell distans innebär att sjuksköterskan bör kunna ge patienten en möjlighet att få 

vara ifred med sig själv och sina anhöriga när patienten har ett behov av det. En 

professionell och god omvårdnad påverkar patienten positivt vilket leder till ett ökat 

välbefinnande, en bättre hälsa samt leder till en känsla av självbestämmande 

(empowerment). Dock beskriver Halldórsdóttir (1996) att en oengagerad omvårdnad kan 

leda till det motsatta, och att det då istället för att utvecklas en bro patient och 

sjuksköterska emellan skapas en vägg. Denna vägg gör att kommunikationen påverkas 

negativt och att patienten inte känner samma förtroende.  

 

Problemformulering 

Karlsson et al. (2010) beskriver vikten av att sjuksköterskan får tid att möta patienten som 

vårdas i livets slutskede för att kunna vara närvarande i mötet. Ghaljeh et al. (2017) menar 

att närvaro innebär ett empatiskt förhållningssätt, vilket krävs för att skapa en god relation 

till patienten och således kunna se varje patients individuella behov. Även Halldórsdottir 

(1996) beskriver vikten av en god och trygg relation sjuksköterskan och patienten emellan 

och att denna relation kan bidra till en bättre hälsa för patienten. Patienter i behov av 

palliativ vård är en patientgrupp med komplexa behov som kräver mycket av 

sjuksköterskan (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). När sjuksköterskan på grund av 

arbetsrelaterad stress inte kan vara helt närvarande i mötet med patienten kan brister uppstå 

i omvårdnaden. Mot denna bakgrund finns intresse av att undersöka hur sjuksköterskor 

inom ASIH upplever arbetsrelaterad stress samt om de upplever att det kan påverka deras 

förmåga till empati.  
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SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors perspektiv av arbetsrelaterad stress samt huruvida 

denna stress kan påverka dem själva och deras empatiska förmåga.  

 

METOD 

Val av Metod 

Valet av metod var en intervjustudie med kvalitativ ansats för att besvara syftet. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att intervjuer ger tillgång till andras känslor, tankar och 

upplevelser när de berättar om dem. Enligt Yin (2013) används kvalitativ forskning som 

metod då exempelvis verkligheten ska studeras utifrån hur människor hanterar och trivs i 

en viss miljö. Danielson (2012) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun bygger på 

att personen som intervjuar och personen som blir intervjuad möts och gör att känslor samt 

upplevelser blir förstådda. Intervjufrågorna var inspirerade av en semistrukturerad metod, 

med inslag av ett par ja- och nejfrågor, för att följa sjuksköterskornas sätt att berätta. 

Följdfrågor ställdes för ökad förståelse samt ökat djup och den semistrukturerade metoden 

säkerställde att samtliga sjuksköterskor fick besvara samma slags frågor i enlighet med 

Alvehus (2013) samt Danielson (2012).  

 

Urval 

I en intervjustudie ska valet av deltagare göras med hänsyn till studiens syfte. 

Lämplighetsurval implementerades för att en specifik, homogen grupp skulle studeras 

enligt Danielson (2012), därmed eftersöktes legitimerade sjuksköterskor som under tiden 

för studiens genomförande arbetade inom ASIH. Sjuksköterskornas yrkesverksamma år 

varierade mellan fyra år och 33 år, hur lång tid de varit verksamma inom ASIH varierade 

från sex månader till 20 år. Bekvämlighetsurval tillämpades vilket innebar att deltagare 

som finns tillgängliga kan inkluderas i enlighet med Alvehus (2013) samt Kristensson 

(2014). Därav inkluderades sjuksköterskor som ville och hade möjlighet att delta. Ett av 

inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha varit yrkesverksamma som legitimerade 

sjuksköterskor i minst två år, enligt Benner, Tanner och Chelsea (2009) är det först då 

sjuksköterskan skaffat sig sådan kunskap och kompetens att hen inte längre ses som 

oerfaren. Den yngsta deltagande sjuksköterskan var 28 år och den äldsta 58 år. Ett 

ytterligare inklusionskriterie var att sjuksköterskorna kunde bli intervjuade på svenska för 

att undvika språkrelaterade missförstånd i enlighet med Trost (2010). Ahrne och Svensson 

(2015) menar att för att få material som belyser förhållanden och inte enskilda personers 

uppfattningar behövs sex till åtta personer från en särskild grupp. Detta togs i åtanke när 

antalet deltagare valdes ut och totalt inkluderades nio sjuksköterskor från tre olika ASIH-

verksamheter i Stockholm, åtta kvinnor och en man i intervjustudien. Åtta av 

sjuksköterskorna hade tidigare erfarenheter av arbete på vårdavdelningar på sjukhus inom 

områden som onkologi, akutsjukvård och palliativ vård. För en av sjuksköterskorna var 

ASIH den första arbetsplatsen efter att ha blivit legitimerad sjuksköterska.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde via intervjuer under november månad 2017, vilka genomfördes 

ansikte-mot-ansikte med en sjuksköterska i taget för att kunna studera sjuksköterskans 

personliga erfarenheter och upplevelser i enlighet med Danielson (2012).  
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Forskningsintervjun är ett samtal mellan två deltagare om ett gemensamt intresse och 

kräver inga specifika regler mer än att personen som intervjuar har kunskap och vill veta 

mer om ämnet som ska studeras, vilket beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014).  

 

Förfrågan om deltagande 

Förfrågningar via mail skickades till verksamhetschefer vid tre olika verksamheter inom 

Stockholms län (Bilaga A). Mailet innehöll information om studien, beskrivning av syftet, 

tillvägagångssätt med metod och design samt tidsaspekt för intervjuerna. Detta gjordes för 

att få ett godkännande från verksamhetschef om intervjuerna ägde rum på 

sjuksköterskornas arbetstid. I förfrågan beskrevs även att det var frivilligt att medverka 

samt att sjuksköterskorna fick lämna muntligt informerat samtycke inför intervjun. 

Samtidigt bifogades förfrågan om deltagande med information om studien till de 

sjuksköterskor som var intresserade (Bilaga B), samt information om hur de kunde nå oss 

samt handledare. Allt som togs med i förfrågan om deltagande gjordes i enlighet med 

Kjellström (2012). 

 

Intervjuguide 

Intervjufrågorna utformades för att kunna besvara syftet (Bilaga C) inspirerad av en 

semistrukturerad metod. Intervjuerna följde sjuksköterskornas sätt att berätta om sina 

upplevelser vilket innebar att frågorna var öppna istället för att vara för detaljerade, 

frågorna kunde även ställas i olika ordning. Danielson (2012) beskriver att en 

semistrukturerad intervju säkerställer att intervjuaren får svar på sina frågeställningar 

samtidigt som sjuksköterskan får möjlighet att prata och fritt förklara sina svar. 

Intervjuguiden lades upp efter en struktur som gjorde att bakgrundsfrågor försäkrade att 

sjuksköterskorna och författarna hade liknande syn på vad empati och arbetsrelaterad stress 

innebar, och utvecklades sedan för ett ökat djup samt för att besvara syftet. Frågorna ska 

enligt Polit och Beck (2017) vara utformade så att sjuksköterskan har möjlighet att svara 

utförligt och detaljerat. Intervjuguiden innehöll ett fåtal ja- och nejfrågor som alltid följdes 

av följdfrågor som fördjupade svaren, exempelvis fråga två i intervjuguiden; anser du att 

empati är viktigt i mötet med patienten? Denna fråga följdes av utvecklande frågor som: 

Varför/varför inte? Kan du förklara hur du menar?  

 

Pilotintervju 

I enlighet med Danielson (2012) genomfördes en pilotintervju med en sjuksköterska som 

uppfyllde urvalskraven för att säkerställa att diktafonen fungerade, att tidsaspekten höll, att 

frågeställningarna blev förstådda samt att syftet besvarades. Pilotintervjun innehöll 

information och svar som var beskrivande och relevant för syftet och då ingenting 

ändrades efter utförd pilotintervju kunde även den inkluderas i studien i enlighet med 

Kristensson (2014). 

 

Tid och plats 

Samtliga sjuksköterskor intervjuades var för sig och på en plats de själva valde för att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt efter vad Danielson (2012) och Kristensson 

(2014) förordar. Polit och Beck (2017) anser att intervjun bör hållas avskilt för att minska 

risken för att bli störd, intervjuerna genomfördes därför på respektive sjuksköterskas 

arbetsplats i ett avskilt rum, förutom en intervju som hölls hemma hos en sjuksköterska. 

Även Kristensson (2014) anser att intervjuerna bör genomföras där risken för att bli störd 

är liten och där sjuksköterskan känner sig så bekväm som möjligt. Tidsaspekten för varje 

intervju var 30 minuter inklusive presentation och information om studien och syftet, 

själva intervjun samt avslut. Den uppskattade tidsaspekten höll under samtliga intervjuer.  
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Intervjuernas genomförande  

Vid varje intervjutillfälle var båda författarna till studien med, men under samtliga 

intervjuer var det samma person som intervjuade. Trost (2010) menar att när intervjuerna 

utförs på samma sätt av samma person blir personen som intervjuar mer säker i sin roll 

vilket förstärker studiens trovärdighet. Kvale och Brinkmann (2014) anser att en ovan 

intervjuare kan innebära att studiens resultat påverkas. Ahrne och Svensson (2015) 

förordar att anteckningar tas som back-up om tekniken strular, för att vara på den säkra 

sidan spelades därför alla intervjuer in samtidigt som den person som inte höll i intervjun 

tog anteckningar. Varje möte med sjuksköterskorna började med en kort introduktion om 

studien, därefter tillfrågades de om de förstått studiens syfte i enlighet med Kristensson 

(2014). Informerat samtycke samt information om att sjuksköterskan när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan förklaring om varför förtydligades i enlighet med Kjellström 

(2012), medgivande att intervjun fick spelas in gavs av varje sjuksköterska innan intervjun 

började vilket Ahrne och Svensson (2015) förordar. Det gavs även utrymme för 

sjuksköterskan att ställa egna frågor i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). 

Intervjuerna inleddes sedan med att sjuksköterskorna fick berätta fritt om tidigare 

erfarenheter i yrket, yrkesverksamma år samt varför de valt att arbeta inom just ASIH för 

att göra sjuksköterskorna bekväma i intervjusituationen i enlighet med Trost (2010). Själva 

intervjun genomfördes sedan med inspiration från en semistrukturerad metod då ett fåtal 

öppna frågor samt följdfrågor för fördjupad kunskap ställdes efter Alvehus (2013) 

beskrivning. Sjuksköterskornas perspektiv var i fokus, och de uppmuntrades att berätta om 

sina upplevelser detaljerat med egna ord vilket var i enlighet med Kristensson (2014). 

Intervjuerna avslutades med att summera de svar som framkommit för att kunna 

komplettera om något hade blivit missat eller missförstått, detta gjordes med marginal för 

kvarvarande tid då det kunde komma upp något mer som sjuksköterskan ville berätta. 

Detta sätt att avsluta intervjun genomfördes i enlighet med Danielsson (2012) samt Kvale 

och Brinkmann (2014).  

 

Dataanalys 

Databearbetning 

Bearbetningen av data skedde i flera steg. I det första steget transkriberades intervjuerna 

ordagrant till text i enlighet med Henricson och Billhult (2012). Detta bör enligt Gillham 

(2008) ske en kort tid efter att intervjun genomförts för att inte gå miste om innehåll som 

inte hörs på en inspelning, till exempel hur sjuksköterskan reagerar och ter sig under 

intervjuns gång. Samtliga intervjuer transkriberades därför samma dag en kort stund efter 

att intervjun genomförts. Transkribering från tal till text innebär enligt Gillham (2008) att 

en tolkningsprocess sker eftersom ordens betydelse kan missas då kroppsspråk, betoningar 

och tonläge inte skrivs ut. Pauser och skratt skrevs därför ut i text i hopp om att få en 

helhet av det sjuksköterskorna sa. Intervjuerna transkriberades av författarna själva då både 

Malterud (2014) samt Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det är en fördel då risken 

att det blir fel minskar när författarna lär känna sitt material och ämnet är välbekant. Vid 

ett tillfälle var det i inspelningen svårt att höra vad sjuksköterskan sade på grund av höga 

bakgrundsljud och då användes även de stödanteckningar som förts av den person som inte 

intervjuade efter vad Ahrne och Svensson (2015) förordar. Det andra steget i 

databearbetningen var att läsa transkriberingen samtidigt som intervjun avlyssnades, detta 

gjordes för att säkerställa att transkriberingen stämde överens med vad som sagts i 

intervjun i enlighet med Ahrne och Svensson (2015). För att visa vem som sade vad i det 

transkriberade materialet benämndes sjuksköterskorna (respondenterna) som R och 

intervjuare som I. De transkriberade intervjuerna avidentifierades direkt genom att 
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sjuksköterskorna benämndes med numren ett till nio, platserna för intervjuerna benämndes 

som XXX i enlighet med Danielson (2012). Ahrne och Svensson (2015) beskriver att när 

intervjun är nedskriven i text anses texten vara empiriskt material och det var det material 

som sedan blev underlag för analysen. Alla intervjuer skrevs ut på skrivare i två exemplar 

för att underlätta hantering av materialet.  

 

Analys 

Efter transkriberingen lästes materialet igenom av båda författarna flertalet gånger vilket 

Dahlberg (2014) anser är en förutsättning för att kunna sitt material väl och således få en 

helhet av materialet. I enlighet med Kristensson (2014) behandlades alla transkriptioner 

som en text och sågs inte längre ur individnivå, fokus var att få fram det som var relevant 

för syftet och att lägga det som ansågs irrelevant åt sidan. Det var viktigt att det som 

plockades ut skapade en klar syn och belyste materialets helhet, att de delar som var 

viktiga för studien representerades i enlighet med Ahrne och Svensson (2015). 
  
Analysmetoden inspirerades av Lundman och Graneheim (2017) beskrivning av hur en 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats och manifest innehåll bör utföras. Under 

den analytiska processen tolkade inte författarna texten, detta innebär att endast texten 

analyserades, alltså inget underliggande budskap som fanns mellan raderna. Ur den 

transkriberade texten framkom mönster som togs ut i form av meningsbärande fraser, även 

kallat meningsenheter, utifrån studiens syfte. Att utgå från det som direkt uttrycktes i 

texten, vad som stod skrivet utan att ändra eller tolka innebörden definierar Lundman och 

Graneheim (2017) som manifest innehåll. De menar vidare att när människors upplevelser 

ska analyseras kan en induktiv ansats tillämpas vilket innebär att mönster identifieras ur 

materialet. Kärnan i de olika meningsenheterna plockades ut vilket innebar att texten 

kortades ner, processen benämns som kondensering av Lundman och Graneheim (2017). 

Den kondenserade texten etiketterades med en kod. Författarna till studien tog individuellt 

ut meningsbärande fraser vilka de var för sig även kondenserade och kodade. Därefter 

jämfördes och diskuterades dessa steg i analysprocessen gemensamt. Koder grupperades 

efter sitt innehåll för att lättare kunna se vilka koder som var likartade och vilka som 

skiljde sig åt. Valet att välja kategorier istället för teman berodde på att det textnära, 

manifesta innehållet uttrycks genom kategorier medan teman används när innehållet 

tolkats. En grupp av koder vars innehåll hörde ihop hamnade i en egen kategori. 

Kategorierna bör vara skilda från varandra och bör inte vara likartade eller överlappa 

varandra i innebörd. När det fanns olika grupper i kategorin som skiljde sig åt, delades 

dessa in i underkategorier. I enlighet med Lundman och Graneheim (2017) var kategorin 

det övergripande ämnet och underkategorier delade upp ämnet i mindre delar. De två 

kategorier som bestämdes var; Arbetsrelaterad stress och Förmågan till empati i mötet med 

patienten. De fyra underkategorier som framkom var; Faktorer som påverkar känslan av 

stress, Stress och dess påverkan på sjuksköterskorna, Känsla av närvaro samt Stress och 

dess påverkan på den empatiska förmågan (Tabell 1). När meningsenheterna, koderna, 

kategorierna samt underkategorierna var satta, lästes allt igenom igen för att se om 

justeringar behövde göras samt för att säkerställa att allt stämde.  
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Tabell 1. Presentation över framkomna kategorier och underkategorier  

 

Kategori Underkategori  

Arbetsrelaterad stress  Faktorer som påverkar känslan av stress 

 Stress och dess påverkan på sjuksköterskorna  

Förmågan till empati i mötet med 

patienten 

Känsla av närvaro  

 

Stress och dess påverkan på den empatiska 

förmågan  

 

Forskningsetiska överväganden  

Genomförandet av studien har utgått från Belmontrapporten som innehåller tre etiska 

principer: respekt för personer, att göra gott samt rättviseprincipen. Informerat samtycke 

går under respekt för personen, riskanalys går under göra-gott-principen vilket innebär att 

den metod som väljs ska minimera sjuksköterskornas risker vid deltagande och ställas i 

jämförande med den vinst forskningen kan innebära. Val av deltagare finns under 

rättviseprincipen och där ska det framgå utifrån vilka kriterier deltagarna valts ut samt 

varför (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research, 1978). 

 

Informerat samtycke 

För att värna om deltagarnas rätt att själva ta beslut om de ville delta i studien upprättades 

muntligt informerat samtycke i enlighet med Kjellström (2012). Informerat samtycke 

innebar att deltagandet var helt frivilligt utan påtryckning och valet grundades på erhållen 

information om studien. De tillfrågade skulle ha förstått informationen och ha förmågan att 

fatta egna beslut. I frivilligt deltagande ingick också att sjuksköterskorna när som helst 

kunde avbryta sin medverkan eller begära att något de sagt i intervjun skulle strykas. 

Informationen om studien innehöll studiens syfte, förväntad användning av studien, 

tillvägagångssätt samt hur lång tid intervjun beräknades ta.  

 

Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär enligt Kjellström (2012) att avidentifiera respondenterna och att 

förvara data på ett säkert sätt. Sjuksköterskorna samt arbetsplatserna avidentifierades 

därför direkt vid transkriberingen av ljudfilerna, inspelat material raderades när 

transkriptionerna var genomförda. Det skriftliga materialet förvarades under tiden arbetet 

genomfördes så att inga obehöriga kunde ta del av det i lösenordslåsta datorer, utskrivet 

material förvarades hemma hos respektive författare i enlighet med Gillham (2008). 

Citaten som återges i resultatdelen används för att stärka resultatets trovärdighet i enlighet 

med Henricson och Mårtensson (2012). Citaten skiljs från övrig text genom att de är 

kursiverade och indragna, de har återgivits i skriftspråklig form och individers utmärkande 

ljud och ord (exempelvis “liksom” och “ehm”) har uteslutits då de kunde ge ledtråd om 

vem som sa vad. Detta gjordes för att värna om sjuksköterskornas konfidentialitet enligt 

beskrivning av Kvale och Brinkmann (2014). För att göra citaten mer lättlästa har ord som 

ansågs vara irrelevanta för syftet tagits bort, och endast det som anses besvara frågorna har 
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låtits stå kvar. När ord och meningar runt omkring svaren är borttagna benämns det med … 

vid avbrott i en mening och [...] vid längre avbrott i ett stycke i enlighet med Institutet för 

språk och folkminnen (2017). 

 

Hederlighetsprincipen 

Materialet är inte fabricerat eller format, och inga vetenskapliga resultat som rör studien 

har tagits bort. Det framgår i studien när referensmaterial används, hänvisning till 

referensen finns i den löpande texten i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). 

Information som var relevant togs med i resultatet medan det som var irrelevant uteslöts, 

vilket innebär att även information som sade emot syftet och som var viktigt för analysen 

togs med i resultatet i enlighet med Ahrne och Svensson (2015). 
 

RESULTAT  

Resultatet redovisas i löpande text efter de två kategorier med fyra tillhörande 

underkategorier som framkom ur analysen (Tabell 1). Den första kategorin är 

Arbetsrelaterad stress och rör vilka faktorer sjuksköterskorna upplevde påverkade dem att 

känna arbetsrelaterad stress samt om och hur de påverkades av det. Underkategorierna blev 

Faktorer som påverkar känslan av stress samt Stress och dess påverkan på 

sjuksköterskorna. Den andra kategorin är Förmågan till empati i mötet med patienten. 

Sjuksköterskorna fick beskriva vad empati innebar för dem samt hur och om de upplevde 

att arbetsrelaterad stress kunde påverka deras förmåga till empati. Underkategorierna blev 

Känsla av närvaro samt Stress och dess påverkan på den empatiska förmågan.  

 

Arbetsrelaterad stress  

Faktorer som påverkar känslan av stress  

Sjuksköterskorna beskrev vilka eventuella faktorer de upplevde kunde orsaka 

arbetsrelaterad stress. Samtliga sjuksköterskor i studien uppgav tidspress som den största 

faktorn. Vad tidspress upplevdes vara skiljdes åt mellan dem, exempelvis ansåg några 

sjuksköterskor att hinna besöka ett stort antal patienter under en dag kunde göra dem 

stressade medan flertalet sjuksköterskor ansåg att det ytterst sällan hände och därför inte 

var en påverkande faktor. Mycket trafik eller svårigheter att hitta parkering innebar 

tidspress för hälften av sjuksköterskorna medan den andra hälften inte alls upplevde detta 

som ett problem då deras område inte påverkades av trafik eller svårigheter att hitta 

parkering. En tidsrelaterad faktor kunde vara att hinna besöka patienter inom ett visst 

klockslag, eller att de hade många arbetsuppgifter som inte rörde det patientnära arbetet, 

exempelvis olika ansvarsområden på verksamhetens kontor. Oväntade arbetsuppgifter som 

tillkom under dagen kunde upplevas som en faktor som gjorde sjuksköterskorna stressade, 

speciellt när dagen redan upplevdes vara fullbokad. I vissa fall minskade känslan av 

tidsrelaterad stress om sjuksköterskorna exempelvis var ärliga mot patienterna redan från 

början med att de låg efter i tiden. Om de ringde och meddelade en patient som önskade 

besök en viss tid att de skulle bli sena accepterades det nästan alltid.  

 

“[...] ingen kan liksom stressa på mig. Hinner jag inte det här, då får jag lämna 

över det till någon annan, och så får jag hela tiden prioritera, vad är viktigast?”.  

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev även en organisatorisk och verksamhetsrelaterad stress 

som många gånger visade sig som frustration. Sjuksköterskorna upplevde att detta var en 

annan typ av stress som påverkade deras trivsel och därför även påverkade hela deras 
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arbetsdag. Om ingen extrapersonal togs in vid sjukdom upplevdes det oftast inte som ett 

stressmoment om endast en sjuksköterska fattades, men om de däremot var två 

sjuksköterskor korta på grund av sjukdom upplevdes det som för mycket och hela 

arbetsgruppen kunde då bli påverkad och stressad. Sjuksköterskorna upplevde frustration 

när samarbetet med andra vårdinstanser, exempelvis sjukhus, inte fungerade, de benämnde 

sjukhusen som dysfunktionella. Några av sjuksköterskorna uppgav att den arbetsrelaterade 

stress som de upplevde var värst var då de inte blev lyssnade på av andra inom det 

interprofessionella teamet, framför allt när läkare inte lyssnade eller tyckte annorlunda än 

dem själva. Stress uppkom när sjuksköterskorna upplevde att de visste vad en patient 

behövde för att må bra men inte fick gehör för det. Hur väl personalgruppen fungerade 

påverkade också hur stressade sjuksköterskorna upplevde sig vara. Flera sjuksköterskor 

upplevde att de kunde påverkas av varandra. På frågan “Vad tycker du orsakar stress i ditt 

arbete?” svarade en sjuksköterska: 

 

”[…] vissa […] sprider ut sin stress till hela gruppen på något sätt […] det känns 

ibland när man kommer hit att oj, här var det stressigt idag […] det smittar lite”. 

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att hög vårdtyngd hos patienterna var faktor som kunde ge 

upphov till stress. Många besök och stor belastning med vårdtunga, särskilt psykiskt tunga 

patienter var en bidragande orsak till arbetsrelaterad stress. Med vårdtunga menade 

sjuksköterskorna patienter som krävde många besök under samma dag eller som krävde 

mycket tid på grund av sitt tillstånd. Sjuksköterskorna upplevde även arbetsrelaterad stress 

när akut-telefonen ringde hemma hos en patient, dels för att det innebar att de blev 

avbrutna i arbetet men också för att samtalen krävde sekretess och att andra patienter eller 

närstående inte fick lyssna till samtalen. Om sjuksköterskorna utförde nya 

medicinsktekniska uppgifter de inte kände sig bekväma med var det också en faktor som 

kunde orsaka arbetsrelaterad stress. En sjuksköterska upplevde stresspåslag när 

personkemin med patienter inte fungerade, stressen kunde uppkomma bara genom 

vetskapen att vissa patienter hade inbokade besök. Sjuksköterskan beskrev det så här: 

 

”[…]och en del patienter kan ju vara lite speciella som vi brukar säga, som kan 

orsaka stress hos en, som har med personkemi att göra […] det kan vara ett 

stressmoment att veta att nu ska jag åka till den där knepiga igen […]”. 

 

Stress och dess påverkan på sjuksköterskorna 

Det framkom ur intervjuerna att höga nivåer av arbetsrelaterad stress påverkade 

sjuksköterskorna både psykiskt och fysiskt. Den upplevda arbetsrelaterade stressen 

påverkade sjuksköterskornas närvaro i mötet med patienterna men de beskrev olika sätt de 

blev påverkade på. Sjuksköterskorna upplevde sig vara mindre närvarande, de utförde 

arbetsuppgifter för fort, kände sig agiterade, frustrerade eller uppretade. Flera av 

sjuksköterskorna uppgav att stressen också påverkade deras kognitiva funktioner. Som svar 

på frågan “Hur blir du påverkad av stress och hur visar det sig hos dig?” beskrev en 

sjuksköterska reaktionen vid enstaka tillfällen av höga nivåer av stress:  

 

“Jag blir absolut påverkad av stress, jag har svårt att komma ihåg saker, tappar 

minnet, det är mitt största symtom att jag inte kommer ihåg vad jag ska göra, jag 

får skriva ned allting och ändå kan jag glömma det. Och sedan får jag som ett 

tryck över huvudet, jag kan bli ganska arg, jag fattar inte varför inte folk jobbar 

snabbare. Jag får tunnelseende”.   
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Några av sjuksköterskorna berättade om fysiska symtom som huvudvärk, fumlighet, 

spänningar, skakningar och hyperventilering. Dessa sjuksköterskor var överens om att 

arbetsrelaterad stress gav känslan av att de hade glömt någonting viktigt, vilket i sin tur 

ökade känslan av stress då de oroade sig över att ha missat att exempelvis ge ett läkemedel 

eller ta ett blodprov.  

 

Av nio medverkande sjuksköterskor var det åtta som betonade att stressen de upplevde 

inom ASIH inte var någonting i jämförelse med stressen de hade upplevt på de 

vårdavdelningar de arbetat på innan. En sjuksköterska uttryckte det såhär: 

 

“[...] även om vi säger att vi har stressiga dagar här ibland så är det inte ens 

jämförbart med hur det är att jobba på en vårdavdelning [...]”.  

 

En sjuksköterska uppgav dock att upplevelsen av höga grader arbetsrelaterad stress fanns 

även inom ASIH. Åtta av nio sjuksköterskor uppgav att de i och med en mindre stressande 

arbetsplats upplevde sig vara mindre stressade i sitt liv i sin helhet, medan en av 

sjuksköterskorna upplevde sig ha mycket stress i sitt liv generellt. Samtliga sjuksköterskor 

menade dock att arbetsrelaterad stress även fanns inom ASIH, men de flesta upplevde att 

arbetsrelaterad stress uppkom mer sällan och i lägre nivåer jämfört med hur det var på 

deras tidigare arbetsplatser. Sjuksköterskornas förklaring till att de upplevde höga grader 

av arbetsrelaterad stress mer sällan på ASIH var att de kunde koncentrera sig på en patient 

i taget samt att de upplevde att de hade stöd från ledningen och god kommunikation med 

sina verksamhetschefer. På frågan “Finns det faktorer som orsakar stress i ditt arbete, vad 

kan det vara i sådana fall?” svarade en sjuksköterska:  

 

“[...] om vi tänker stress för att jag har mycket att göra eller stress för att mina 

tankar är någon annanstans, för att jag har flera patienter att ta hand om så nej. 

Alltså stress i den bemärkelsen att det är mycket att göra, så nej, det finns inte som 

ASIH-sköterska tycker inte jag, utan fortfarande fungerar den här typen av vård. Vi 

har tid med våra besök, vi har tid med våra patienter, så nej jag upplever inte 

stress [...]”.  

 

Förmågan till empati i mötet med patienten  

Känsla av närvaro 

Sjuksköterskorna hade i grunden en gemensam syn på vad empati innebar för dem. De 

beskrev att närvaro i mötet med patienten var en förutsättning och grunden för ett 

empatiskt förhållningssätt, samtidigt ansåg de att närvaro också innebar empati. För att 

kunna vara i situationen med patienten menade sjuksköterskorna att det var viktigt att de 

fokuserade på patienten, lyssnade till och försökte förstå patienten samt att sjuksköterska 

och patient försökte nå varandra. Empati sågs av flera sjuksköterskor som ett 

personlighetsdrag som krävdes för att kunna arbeta med människor. En sjuksköterska 

beskrev empati som att ha ett öppet sinne, att kunna ta emot och möta patienten i hens 

situation. Närvaro innebar enligt sjuksköterskorna också att de kunde sitta tysta med 

patienten, att de vågade vara kvar i och kände sig bekväma i tystnaden. Empati jämfördes 

också med medkänsla, vilket beskrevs som att de förstod när någon annan led, att de kände 

med patienterna men inte tyckte synd om dem. Det betonades att det var viktigt att de satte 

sig in i patientens upplevelse av sina problem och sin situation för att kunna avgöra hur de 

skulle kunna hjälpa patienten på bästa sätt.  
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På frågan “Vad innebär empati för dig?”, svarade en sjuksköterska: 
 

”Empati för mig innebär att i mötet med patienten vara närvarande, verkligen vara 

i situationen, lyssna på patienten rent verbalt men även som kroppsspråk och se det 

som händer mellan raderna. Och sen också att få in hela bilden och försöka förstå 

patienten i hennes eller hans situation utan att lägga in för mycket det jag har i 

bagaget […] med ett öppet sinne, lyssna på patienten helt enkelt”. 

 

Samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att empati i omvårdnaden och i mötet med 

patienten var något fundamentalt, grundläggande, och något som krävdes i arbetet med 

människor. Sjuksköterskorna menade att empati gjorde att människor kunde mötas och 

förstå varandra och att ett möte utan empati riskerade att bli kantigt och kunde göra det 

svårare att nå varandra. Sjuksköterskorna beskrev att empati visade sig på många olika sätt. 

Empati kunde visa sig i bemötandet av patienten, det kunde vara förmågan att kunna läsa 

av det patienten inte säger, det kunde vara småprat eller att de mötte patienten i tystnad. Att 

använda sig av empati i omvårdnaden ansåg sjuksköterskorna hjälpte patienten att få tillit, 

tilltro, trygghet och lugn gentemot sjuksköterskan och resten av teamet. Sjuksköterskorna 

uttryckte att alla delar i sjukvården kräver empati och allra särskilt den palliativa vården 

där patienterna är svårt sjuka eller döende. En sjuksköterska uttryckte sig: 

 

“[...] vi pratade om det senast idag [...] att empati i den palliativa vården är 

vårdens kärna men jag tycker nog att den borde vara kärnan i all typ av vård. För 

att om man jobbar med människor måste man ha en förmåga att känna in hur 

människor mår också”.  

 

Att samtliga sjuksköterskor i denna studie använde sig av sin empatiska förmåga som ett 

redskap i omvårdnaden av sina patienter var alla överens om, det fanns dock svårigheter i 

att beskriva exakt hur de gjorde det. Det som framkom var att de i mötet försökte vara helt 

närvarande för att se hela personen, samt att de tog sig ordentligt med tid för att kunna 

känna in och lyssna in hur patienten mådde och vad patienten behövde hjälp med just 

denna dag. De beskrev även att empatin användes som ett redskap för att kunna veta hur de 

skulle närma sig och kunna hjälpa patienten eller hur de skulle utföra de 

omvårdnadsåtgärder som behövdes. Det framkom även att empati i omvårdnaden kunde 

innebära att sjuksköterskorna svarade lugnt och sansat när patienten hade frågor, att de var 

inbjudande till samtal och visade att de fanns där. Att de använde empatin i omvårdnaden 

var viktigt för att kunna göra ett bra jobb och gjorde jobbet roligare enligt en av 

sjuksköterskorna. En annan sjuksköterska beskrev att hen använde empatin som en grund i 

hela samtalet, att hen tidigare kände ett behov av att trösta med ord, men att det nu snarare 

innebar att hen bara var där och kände av vad patienten behövde just nu vilket kunde vara 

att prata om andra saker samtidigt som patienten fick hjälp med exempelvis smärtlindring.  

 

Samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att det var viktigt att ha empatisk förmåga. 

Majoriteten av sjuksköterskorna uttryckte att empati är en grundläggande egenskap varje 

sjuksköterska bör ha och att det är en förutsättning för sjuksköterskeyrket.  

 

Stress och dess påverkan på den empatiska förmågan  

Samtliga sjuksköterskor i studien var överens om att arbetsrelaterad stress kunde påverka 

deras empatiförmåga. Exempelvis upplevde flera sjuksköterskor att de vid höggradig stress 

inte klarade av att hantera eller sätta sig in i fler känslor eller tankar än de som redan fanns 

inom dem, vilket bidrog till en lägre nivå av empati i mötet med patienten. De beskrev en 
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känsla av att de blev mindre mottagliga och fick en sämre förmåga att vara närvarande i 

stunden med patienten. En av sjuksköterskorna sade att empati för patientens känslor och 

situation nästan försvann helt när sjuksköterskan genomgick en egen personlig kris som 

gjorde sjuksköterskan extra sårbar. Detta uppstod då sjuksköterskan hade varit utsatt för en 

hög nivå av arbetsrelaterad stress under lång tid. Sjuksköterskan arbetade under den 

perioden på en annan ASIH-verksamhet som inte upplevdes fungera väl organisatoriskt, 

samt hade verksamhetschefer som inte lyssnade på vad de anställda upplevde inte 

fungerade:   

 

“Jag har alltid sagt till mig själv, jag kommer aldrig att bli utbränd, för att jag har 

en otroligt hög stresströskel, men där blev jag det så på slutet [...] kände jag att jag 

inte brydde mig om patienterna. Jag brydde mig inte hur det gick för dem. Jag 

kände bara att jag skulle göra klart mitt jobb, sen bryr jag mig inte. Och då 

började jag känna att när empatin sviktar, då är det dags att gå vidare. Då ska 

man inte vara kvar [...] då får man ju det som heter compassion fatigue, ingen 

medkänsla längre”. 

 

Arbetsrelaterad stress innebar för en av sjuksköterskorna att orken blev mindre då det 

krävdes mycket för att lyssna in svårt sjuka patienters upplevelser, vilket gjorde att 

förmågan till empati upplevdes bli påverkad. Detta medförde samvetsstress, känslor av att 

inte vara nöjd med sitt arbete och en känsla av att inte ha gjort tillräckligt. Flera menade att 

arbetsrelaterad stress visade sig i patientmötet genom att högt prioriterade och viktiga 

åtgärder blev gjorda men däremot att det lilla extra uteblev, exempelvis en pratstund med 

patienten. På frågan “Hur kan arbetsrelaterad stress påverka din empatiförmåga?”, svarade 

två sjuksköterskor: 

 

“Stress är ju den största boven i dramat [...] Om du har det stressigt med en 

patient, så hinner du med det praktiska, det du vet att du måste göra, då är det 

svårt att hinna lyssna in och känna [...]”.  

 

“Du missar… massor i det besöket om du är stressad. Om du hela tiden är på väg 

någon annanstans rent fysiskt, att du ska ut genom dörren fort som sjutton, eller att 

tankarna är någon annanstans… Missar massor med viktig information, plus att 

det är det absolut sämsta tycker jag i mötet inom vården, oavsett om det är ASIH 

eller något annat, att visa att du är stressad”. 

 

Det framkom även att patienterna kunde påverka graden av sjuksköterskornas empatiska 

förmåga om de hade dålig personkemi. Dessa fall upplevdes orsaka stress och påverkade 

empatiförmågan och därmed blev det svårt att i de fallen vara stöttande för patienten. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det även inom ASIH uppstår situationer som 

genererar stress men att det oftast resulterar i låga och hanterbara nivåer arbetsrelaterad 

stress. På frågan “Känner du att stress i arbetet påverkar din empatiska förmåga, i sådana 

fall hur?” svarade en annan sjuksköterska:  

 

“[...] det tycker jag inte att det gör. Jag tycker det är ganska sällan det är stressigt 

på den nivån att man känner att man bara irrar runt, jag tror att det är lättare på 

ett sätt i ASIH för då är man där man är hos patienten. Man har inte tio andra som 

ringer [...]”.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Resultatet visade att när sjuksköterskorna upplevde höga nivåer av arbetsrelaterad stress 

medförde det att deras förmåga till empati försämrades. Det kunde exempelvis innebära att 

sjuksköterskorna inte var fullt närvarande i mötet eller att kapaciteten att engagera sig i 

patienternas situation minskade. Vad arbetsrelaterad stress innebar för sjuksköterskorna 

och hur det påverkade dem var individuellt. Samtliga sjuksköterskor uppgav dock att 

arbetsrelaterad stress relaterat till tidspress var den faktor som påverkade dem mest. 

Coeugnet et al. (2015) kom i sin studie fram till att känslan av stress relaterad till tidspress 

var en subjektiv känsla, men att denna stress kunde påverka sjuksköterskorna negativt i hur 

de upplevde att de själva mådde. De sjuksköterskor som inte upplevde att de mådde sämre 

eller blev påverkade av arbetsrelaterad stress upplevde inte heller att deras empati blev 

försämrad. Detta stämmer överens med Coeugnet et al. (2015) som beskrev att samma nivå 

av arbetsbelastning kunde innebära att en sjuksköterska upplevde en hög arbetsrelaterad 

stressnivå medan en annan sjuksköterska inte upplevde någon arbetsrelaterad stress alls. 

Detta visar på att det är den subjektiva upplevelsen som avgör hur individen reagerar på 

stress. Arbetsrelaterad stress uppfattades även efter vilka situationer sjuksköterskorna i vår 

studie mötte under sina arbetsdagar då dagarna kunde se olika ut. Ett exempel var att vissa 

dagar medförde trafikrelaterade problem arbetsrelaterad stress medan problem med trafik 

inte alls fanns andra dagar och då inte medförde någon arbetsrelaterad stress.   

 

Sjuksköterskorna fick med egna ord beskriva vad arbetsrelaterad stress och empati betydde 

och innebar för just dem, poängen var att få en förståelse för deras individuella upplevelser 

och uppfattningar av ordens betydelser. Vi ansåg att detta krävdes för att säkerställa att vi 

förstod vad sjuksköterskorna menade för att vi skulle kunna förstå och senare analysera 

resultatet. Vi ansåg att för att kunna jämföra uppfattningen av empati behövdes först en 

definition eller en teori av innebörden. Först därefter blev det möjligt för oss att jämföra 

och mäta upplevelsen av empati. Vi fann att samtliga sjuksköterskor hade en liknande syn 

på empati samt var överens om att empati var nödvändigt i vårdmötet med patienten. Detta 

stämmer överens med hur Todaro-Franceschi (2015) ser på empati, hon menar att ett 

empatiskt förhållningssätt i vårdmötet är nödvändigt för att kunna ge en god omvårdnad. 

Halldórsdottir (1996) anser, precis som sjuksköterskorna i vår studie samt Todaro-

Franceschi (2015) studie att ett empatiskt förhållningssätt är en förutsättning för att kunna 

möta patienten och ge god vård. Halldórsdottir (1996) menar vidare att för att kunna 

möjliggöra en relation som bygger på förtroende är det nödvändigt att sjuksköterskan är 

närvarande i mötet både psykiskt och fysiskt. Likt Halldórsdottir (1996) ansåg 

sjuksköterskorna i vår studie att brist på närvaro och empati i vårdmötet påverkade 

relationen med patienten och omvårdnaden negativt. Sjuksköterskan bör i vårdmötet bygga 

en god relation till patienten och förutsättningen för det kräver att sjuksköterskan har 

förmågan till empati. Detta styrks även av Ghaljeh et al. (2017) som beskriver att för att 

utveckla en nära relation krävs ett empatiskt förhållningssätt vilket de menar är att vara 

närvarande, lyssna aktivt och att se varje patients enskilde behov. Dessa faktorer ingick 

enligt sjuksköterskorna i vår studies beskrivningar av vad empati innebär. I enlighet med 

Karlsson et al. (2010) är en god relation mellan sjuksköterskan och patienten en 

förutsättning för att patienten ska uppleva en god omvårdnad.  

 

Åtta av nio sjuksköterskor i vår studie hade tidigare erfarenheter av vård som de ansåg vara 

psykologiskt påfrestande, till exempel onkologiska- och palliativa vårdavdelningar samt 
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akutsjukvård. Sjuksköterskornas uppfattning var att nivån av arbetsrelaterad stress på 

vårdavdelningar på sjukhus var betydligt högre än inom ASIH, vilket exempelvis 

förklarades genom att ASIH innebar att de kunde fokusera på en patient i taget. De 

upplevde alltså sällan höga nivåer av arbetsrelaterad stress inom ASIH och därmed 

framkom att sjuksköterskorna sällan upplevde att deras förmåga till empati blev försämrad. 

En av de medverkande sjuksköterskorna hade ingen tidigare erfarenhet utan började på 

ASIH direkt efter sjuksköterskeexamen. Den sjuksköterskan upplevde att ASIH orsakade 

höga nivåer av arbetsrelaterad stress, vilken hade negativ inverkan på den empatiska 

förmågan. Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver att varje individs egna tidigare 

erfarenheter avgör hur en person upplever sin situation, mår och fungerar i sitt arbete. 

Bristen på tidigare arbetserfarenhet kan alltså ha gjort att den sjuksköterskan som upplevde 

en hög nivå av arbetsrelaterad stress inom ASIH inte var lika trygg i sin yrkesroll och 

därmed blev mer påverkad av arbetsrelaterad stress.  

 

Ur resultatet framkom att en klar majoritet av sjuksköterskorna upplevde att ASIH innebar 

en låg nivå av arbetsrelaterad stress. Vi hade föreställt oss att ASIH innebar en arbetsmiljö 

med höga krav på kunskap, stor förmåga till empati och psykiskt påfrestande situationer 

och därmed stor påfrestning för sjuksköterskorna. I enlighet med Weman-Josefsson och 

Berggren (2013) kan detta ha att göra med hur var och en upplever det psykosociala 

helhetsperspektivet. Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar att en arbetsplats med 

stress och krävande arbetsuppgifter ändå kan upplevas fungera väl då positiva aspekter 

väger upp, exempelvis stöd från andra och möjligheten att påverka sin egen situation. 

Majoriteten av sjuksköterskorna i vår studie hade uppfattningen att ASIH var en 

välfungerande verksamhet då de nästan alltid hade nog med tid för sina patienter och 

kraven sällan översteg resurserna, de hade goda relationer till sina kollegor och chefer samt 

utrymme för reflektion. Hunsaker et al. (2015) såg i sin studie att en stöttande ledning 

påverkade sjuksköterskorna positivt vilket i sin tur medförde att nivån av empati var hög i 

mötet med patienterna, vilket stämmer väl överens med resultatet av vår studie. Samtliga 

sjuksköterskor upplevde att deras nuvarande arbetsplatser fungerade väl med kollegor och 

chefer. Ett bra arbetsklimat, stöttande kollegor och chefer är viktigt på en arbetsplats då det 

i enlighet med Weman-Josefsson och Berggren (2013) bidrar till att stärka det psykosociala 

helhetsperspektivet positivt. I resultatet framkom att en sjuksköterska hade tidigare 

erfarenheter av en ASIH-verksamhet som inte fungerade ur ett lednings- och 

organisatoriskt perspektiv. Detta gjorde att denna sjuksköterska, trots många års 

arbetslivserfarenhet samt trygghet i sin yrkesroll, på grund av arbetsmiljön drabbades av 

empatitrötthet och utmattning. Detta stämmer överens med Austin et al. (2009) som 

beskriver att bristande arbetsmiljö är en faktor som kan medföra empatitrötthet och därmed 

försämra förmågan till empati. Denna sjuksköterska bytte sedan arbetsplats till sin 

nuvarande ASIH-verksamhet där ledningen och organisationen upplevs som stöttande och 

välfungerande, en god arbetsmiljö, vilket resulterade i att sjuksköterskan nu upplever att 

arbetsglädjen samt förmågan till empati har kommit tillbaka, helt i enlighet med Hunsaker 

et al. (2015).  

 

De fynd som framkommit ur vår studie visar att korrelationen mellan arbetsrelaterad stress 

och empatisk förmåga är komplex och beroende på många olika aspekter. Empatisk 

förmåga och arbetsrelaterad stress är båda fenomen som är svåra att mäta, då de handlar 

om hur varje individ ser på och uppfattar sig själv samt vilka strategier en individ har för 

att hantera det som kan orsaka stress. Vi har med hjälp av en stor mängd bakgrundsfakta 

samt bra samtal med de sjuksköterskor som låtit sig bli intervjuade lyckats komma fram till 

vad empati och stress innebär för dem, samt hur dessa faktorer kan påverka varandra.  
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Metoddiskussion  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ intervjustudie gör det möjligt att 

förstå världen utifrån sjuksköterskors perspektiv vilket var önskvärt för vår studie. Enligt 

Danielson (2012) samt Ahrne och Svensson (2015) kan mötet mellan personen som 

intervjuar och sjuksköterskan möjliggöra att sjuksköterskans upplevelser och känslor kan 

förmedlas och förstås genom intervjuer. En litteraturöversikt hade inte gett samma djup i 

svaren och var därför inte aktuellt då vi ville studera sjuksköterskornas verklighet, däremot 

kan en litteraturöversikt ha inneburit ett generaliserbart resultat. Vi upplevde att det var 

svårt att hitta artiklar med samma fokus som vår studie, varav en litteraturöversikt hade 

varit svår att genomföra. Ett annat alternativ till metod var att göra en kvalitativ 

enkätstudie, detta hade dock inte gett oss det djup vi ville ha i svaren vilket även bekräftas 

av Dahlberg (2014) beskrivning av kvalitativa metoder. 

 

För datainsamling utformades intervjufrågor med inspiration av en semistrukturerad metod 

då det gav sjuksköterskorna möjlighet att fritt beskriva sina upplevelser i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014). Trost (2010) beskriver att en fördel med semistrukturerade 

intervjufrågor är att ordningsföljden kan anpassas efter individen som blir intervjuad, 

säkerställer att samma frågor ställs till samtliga sjuksköterskor samt ger varje sjuksköterska 

utrymme att ge utförliga och djupa svar vilket vi ämnade efterfölja. Vi utgick från en 

semistrukturerad metod genom att ställa öppna frågor men använde oss även av ja- och 

nejfrågor för att utifrån sjuksköterskans svar bestämma i vilken riktning följdfrågorna 

skulle gå. Om en sjuksköterska exempelvis svarade nej på frågan ”Anser du att du blir 

påverkad av arbetsrelaterad stress?” blev följdfrågorna ”varför tror du att det är så? Har du 

några särskilda strategier du använder dig av för att undvika stress?” eller ”har du upplevt 

att du blivit påverkad av arbetsrelaterad stress tidigare i livet?”. Alla sjuksköterskor fick 

besvara samma utgångsfrågor, medan följdfrågorna var individuellt anpassade för att de 

skulle kunna besvara syftet. Vi anser att det innebär en styrka för studiens resultat att 

samtliga sjuksköterskor fick besvara samma utgångsfrågor och berätta utförligt om sina 

upplevelser om de fenomen som efterfrågades. Danielson (2012) anser att en viss 

förförståelse krävs för att kunna utforma frågor som besvarar syftet. Vi anser inte att vår 

förförståelse har påverkat resultatet då resultatet snarare har visat sig vara motsatt det vi 

önskade undersöka med studien. Däremot upplevde vi svårigheter med att formulera 

intervjufrågor som faktiskt besvarade syftet samt att få frågorna så neutrala som möjligt för 

att frågorna inte skulle upplevas riktade mot de svaren vi trodde vi skulle få.  

 

Till studien eftersöktes endast sjuksköterskor som arbetade inom ASIH då urvalskriterierna 

skulle anpassas efter studiens syfte i enlighet med Trost (2010) och Danielson (2012). Det 

gick fortare och var lättare att hitta sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna och som ville 

delta än vad vi hade trott. Samtliga intervjuer genomfördes under en vecka vilket blev 

tidsbesparande och medförde en ökad mängd med tid att lägga på analys och övrigt arbete. 

För att öka spridningen på vilka som kunde delta och för att få en bredare förståelse valde 

vi att inkludera sjuksköterskor från tre olika ASIH-verksamheter då upplevelsen av 

arbetsmiljön är subjektiv enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013). Vi anser att detta 

innebär en styrka för studien då vi fick en bredare syn på hur sjuksköterskor inom ASIH 

upplevde sin situation än om endast en verksamhet blivit undersökt. Vad som hade kunnat 

förstärka studiens trovärdighet ytterligare är om vi inkluderat sjuksköterskor inom ASIH 

från hela Sverige. Vi ansåg dock att detta skulle försvåra intervjutillfällena då vi ville att de 

skulle ske ansikte-mot-ansikte samt att det inte hade fungerat tidsmässigt.  
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Vi valde att inkludera både kvinnliga och manliga sjuksköterskor och hade ingen 

åldersgräns. Vi anser att det var bra spridning på de inkluderade sjuksköterskornas åldrar, 

28 år till 58 år gamla, samt på deras tidigare arbetslivserfarenheter, sjuksköterskorna hade 

även arbetat olika lång tid inom ASIH. Detta innebär en styrka för studiens resultat då det 

genom de spridda åldrarna och tidigare erfarenheterna fanns förutsättningar att få ta del av 

olika perspektiv och erfarenheter vilket Kristensson (2014) förordar.  

 

En pilotintervju genomfördes och då inga ändringar gjordes i intervjufrågorna innebar det 

att den kunde inkluderas i studien vilket stöds av Kristensson (2014). Vi anser att denna 

övning innebar en styrka för studien eftersom det gav oss erfarenhet av intervjusituationen. 

Denna erfarenhet gav oss ett lugn och självförtroende vilket innebar att vi inte var nervösa 

vid resten av intervjuernas genomförande.  

 

Sjuksköterskorna fick själva välja tid och plats för intervjun i enlighet med Danielson 

(2012) samt Kristensson (2014). Efter godkännande från verksamheternas chefer valde åtta 

sjuksköterskor att bli intervjuade på arbetsplatsen och en sjuksköterska valde att bli 

intervjuad i hemmet. Ahrne och Svensson (2015) menar att platsen för intervjun kan 

påverka svaren, de menar vidare att om intervjun genomförs på sjuksköterskans arbetsplats 

kan det innebära att sjuksköterskan vill framstå som duktig. Trost (2010) samt Polit och 

Beck (2017) anser att platsen för intervjun ska vara i en miljö där deltagarna känner sig 

trygga och där de får sitta ostörda. Intervjuerna genomfördes därför i avskilda rum vilket är 

en styrka för studien. Vid två tillfällen blev dock intervjuerna avbrutna av att personer kom 

in vilket medförde korta avbrott. Vi upplevde inte att detta störde sjuksköterskorna 

nämnvärt, dock upplevde vi själva det som besvärande vid ett av tillfällena och vi kunde se 

att den intervjun blev vår kortaste. Detta kan innebära en svaghet för studien då det kan ha 

medfört att den sjuksköterskan inte var lika utvecklande i sina svar och således kan det ha 

påverkat resultatet.  

 

Diktafon användes under samtliga intervjuer. Trost (2010) menar att intervjudeltagare kan 

uppleva det som obehagligt att bli inspelade och kan påverka svarens utförlighet negativt, 

samtidigt som det innebär att intervjuaren kan fokusera helt på intervjun och på 

sjuksköterskans svar, och på så sätt få ut det mesta av intervjutillfället. Polit och Beck 

(2017) anser att resultatet blir mer tillförlitligt vid användandet av diktafon eftersom hela 

intervjun finns bevarad i originalskick vilket underlättar transkriberingen. Samtliga 

sjuksköterskor godkände att intervjuerna skulle bli inspelade vilket vi anser styrker vår 

studie då vi kunde analysera allt intervjumaterial i sin helhet. Det är svårt att avgöra om 

sjuksköterskorna blev negativt påverkade av att bli inspelade eller inte, då vi anser att 

svaren vi fick var väl beskrivande och utförliga.  

 

Att endast en av oss var aktiv och ställde frågor under intervjuerna innebar en minskad risk 

för att sjuksköterskan skulle uppleva ett maktunderläge. Vi anser att vårt upplägg med att 

ha samma intervjuare under samtliga intervjuer har styrkt vår studie. Kvale och Brinkmann 

(2014) anser att intervjudeltagare kan bli mer villiga att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter om de innan intervjun fått en uppfattning om de som intervjuar varav vi 

inledde mötet med sjuksköterskan med att berätta om oss själva. Varje intervju inleddes 

med allmänna frågor om deltagarna för att få underlag på tidigare erfarenheter, ålder med 

mera, samt för att minska eventuell nervositet. Precis som Trost (2010) och Kvale och 

Brinkmann (2014), menar Polit och Beck (2017) att småprat innan intervjuer kan påverka 

de som blir intervjuade positivt då det kan göra situationen mer bekväm. Detta efterföljdes 

genom att vi presenterade oss samt lät sjuksköterskorna svara på allmänna frågor innan 
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själva intervjuerna startade. Sjuksköterskorna fick höra frågorna för första gången under 

intervjun vilket kan ha påverkat deras svar. Vi är medvetna om att om de fått läsa frågorna 

själva eller fått frågorna i förväg eventuellt kan ha gett mer utförliga eller andra svar. Vi 

anser att detta kan innebära en svaghet eftersom det eventuellt kan ha påverkat svaren och 

därmed resultatet. Vi gjorde ett aktivt val att inte avslöja frågorna i förväg då vi ville att 

deras svar skulle komma spontant och utan någon lång eftertanke. Det vi eftersträvade var 

att sjuksköterskorna inte skulle hinna tänka efter allt för mycket och således riskera att 

spegla sina svar efter vad de trodde att vi ville höra. Transkribering av intervjuerna skedde 

samma dag som intervjuerna och utfördes av oss båda vilket innebar att vi lärde känna vårt 

material. Transkriberingen lästes flertalet gånger och analyserades som en enhet, först var 

för sig och sedan jämförde vi våra resultat och diskuterade vidare. Det som var relevant för 

syftet togs fram medan det andra lades åt sidan i enlighet med Kristensson (2014). 

Kristensson (2014) menar vidare att för att minska risken att resultatet påverkas av 

förförståelse från en person bör två eller flera personer delta i analysprocessen. Även Polit 

och Beck (2017) anser att resultatets trovärdighet ökar om analysen genomförs gemensamt 

av fler personer än en. Vi anser att denna studie styrks av att vi båda kände studiens 

material väl och att vi var två som aktivt deltog i analysprocessen. 
 

För att stärka resultatets trovärdighet har citat använts i enlighet med Henricson och 

Mårtensson (2012), sjuksköterskornas konfidentialitet bevaras genom att utmärkande ljud 

och ord uteslutits från citaten. En noggrann och utförlig beskriven analysprocess kan öka 

studiens upprepbarhet, och därigenom öka studiens reliabilitet enligt Kvale och Brinkmann 

(2014). Vi anser att analysen av vårt material har skett med stor noggrannhet och att allt 

som varit relevant för studien har tagits med, även information som inte varit i enlighet 

med vår förkunskap. Det som har varit svårt med analysdelen är den stora mängden 

resultat som behövdes tas bort då det inte besvarade syftet. Sjuksköterskorna hade mycket 

att berätta och delade med sig av mycket intressant information som vi gärna hade velat 

lyfta fram, men som tyvärr var irrelevant för syftet.  

 

Vår studie är inte generaliserbar, studien är för liten för det, resultatet speglar denna studies 

medverkande sjuksköterskor. En studie med kvalitativ metod har inte heller som syfte att 

vara generaliserbar. Däremot kan resultatet eventuellt överföras på och jämföras med 

ASIH-verksamheter i svenska storstäder. Polit och Beck (2017) menar att ett kvalitativt 

resultat kan överföras till liknande miljöer men inte vara underlag för generalisering. 

 

I studien finns en artikel från 2001 (Coulehan et al., 2001) som handlar om empati och hur 

empati kan förmedlas mellan vårdgivare och patient. Även om artikeln kan anses vara 

gammal menar vi att definitionen av empati och hur empati kan förmedlas är detsamma då 

som nu vilket vi anser innebär att det finns en stabil tolkning av empati i vår studie. Vi 

anser att denna studie är viktig att ha med då den visar att empati i vården är något konstant 

och inte ändrar skepnad.  
 

Vi anser att denna studie har besvarat syftet. Vi erhöll innehållsrika beskrivningar om 

sjuksköterskornas upplevelser och tankar om de fenomen vi ämnade undersöka. Resultatet 

blev dock ett annat än vad vi hade förväntat oss vilket gjorde att denna studie har varit 

väldigt spännande och lärorik att genomföra.  
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Slutsats   

Slutsatsen är att samtliga sjuksköterskor i denna studie har en nuvarande arbetsplats som 

de upplever är välfungerande, både ur ett lednings- och organisatoriskt perspektiv men 

också ur perspektivet att samarbetet fungerar väl med kollegor och chefer. De 

sjuksköterskorna med tidigare arbetslivserfarenheter upplever trygghet i sin yrkesroll, 

medan samtliga upplever att de får stöttning genom regelbundna reflektionsmöten samt att 

kraven sällan överstiger resurserna. Arbetsmiljön är således en viktig faktor i hur dessa 

sjuksköterskor upplever sitt psykosociala helhetsperspektiv vilket gör att de sällan upplever 

höga nivåer arbetsrelaterad stress och således lyckas behålla sin förmåga till empati.  

 

Fortsatta studier   

Det vore av intresse att se hur sjuksköterskor på vårdavdelningar upplever relationen 

arbetsrelaterad stress och empatisk förmåga, samt hur och hur mycket deras empatiska 

förmåga eventuellt påverkas i mötet med patienten. Det vore även av intresse att göra en 

motsvarande undersökning om hur patienterna ser på omvårdnaden vid de tillfällen där 

patienten själv upplever att sjuksköterskan verkar ha en stressfylld situation, hur det mötet 

påverkar dem samt om det kan påverka patienternas frågor och information till 

sjuksköterskan.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Det kan vara av vikt för verksamhetschefer och sjuksköterskor inom ASIH att se vad som 

kan orsaka stress hos sjuksköterskorna i deras arbete. När orsaker till stress lyfts fram kan 

det vara lättare att se över sin verksamhet och göra förändringar som minskar stress hos de 

anställda. Det kan också vara viktigt för andra typer av vårdinstitutioner att se hur stor 

skillnad sjuksköterskorna upplevde att stressnivåerna var på ASIH jämfört med 

vårdavdelningar på sjukhus. Detta kan ge de verksamheterna en möjlighet att se över sin 

arbetsmiljö så sjuksköterskorna trivs och väljer att stanna kvar. 

 

Speciellt tack  

Stort tack till de ASIH-verksamheter samt sjuksköterskor som valde att medverka i vår 

studie. Utan er hade studien inte gått att genomföra. Även stort tack till vår handledare och 

handledargrupp som kommit med mycket bra konstruktiv kritik och som hjälpt oss framåt i 

processen att skriva en kandidatuppsats. Tack även till bibliotekarierna vid Sophiahemmet 

Högskola som alltid varit tillgängliga att besvara frågor som uppkommit och tipsat om 

relevant litteratur. 
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     BILAGA A  

 

 

 

XXX XXX *        Stockholm, 2017-11-01  

ASIH XXX 

Verksamhet Stockholm, datum  

XXX 

XXX XXX 

 

Hej! 

Vi heter Fanny Deak och Liselotte Jädervik och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur sjuksköterskor upplever att 

arbetsrelaterad stress påverkar deras empatiförmåga i mötet med patienten. Vi är därför 

intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande 

kriterier; Legitimerade sjuksköterskor med minst 2 års erfarenhet av yrket, minst 6 

månader inom ASIH. 
 

Arbetstitel  

Kan sjuksköterskor inom ASIH uppleva att arbetsrelaterad stress påverkar deras 

empatiförmåga i mötet med patienten?  
 

Problemområde 

Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till att arbetstagare blir sjuka och 

mest utsatta är de som jobbar inom hälso- och sjukvård. Många sjuksköterskor upplever att 

de har ett stort ansvar och höga förväntningar på sig i sitt yrke. Hög arbetsbelastning och 

krav som överstiger de resurser som finns kan ge skadliga effekter på den enskilda 

personen då långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan resultera i exempelvis 

utmattningssyndrom, sömnstörningar eller depression.  

Vi vill med denna intervjustudie ta reda på om, och isåfall hur, sjuksköterskor som arbetar 

inom ASIH upplever arbetsrelaterad stress samt hur de tycker att det påverkar deras 

empatiförmåga i mötet med patienten. 
 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor inom ASIH upplever att arbetsrelaterad stress 

påverkar deras empatiförmåga och mötet med patienten. 
 

Det självständiga arbetets design och metod för datainsamling 

En intervjustudie med kvalitativ ansats där vi använder oss av ett fåtal semistrukturerade 

frågor samt öppna frågor med följdfrågor för klarhet och fördjupad kunskap. 
 

I de fall där sjuksköterskorna tillåter kommer vi att spela in intervjuerna med bandspelare, i 

övriga fall kommer vi att anteckna under intervjuerna. Inspelningarna kommer sedan att 

transkriberas och de intervjuade kommer att avidentifieras innan handledare eller andra 

studenter tar del av studien. All data kommer att förvaras på ett säkert ställe så att inga 

obehöriga kan ta del av den och efter att studien har godkänts kommer materialet förstöras. 
 



II 

 

BILAGA A  

 

 

 
 

Av varje sjuksköterska som vill medverka i studien kommer vi att inhämta muntligt och 

skriftligt samtycke. 
 

Vi ser fram emot att höra ifrån er! 

Med vänlig hälsning,  
 

Fanny Deak   Liselotte Jädervik 

070xxx xx xx  070-xxx xx xx 

 

Termin 5 vid Sophiahemmet Högskola  

 

 

 

 
 

Sara Heldring 

Handledare 

08-xxx xx xx 

 

 

 

 
 

* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



III 

 

      

                                          BILAGA B
  

 

Stockholm 2017-11-01 

 

Till verksamhetschef 

XXX XXX 

ASIH XXX 

 

Hej! 

 

Vi heter Fanny Deak och Liselotte Jädervik och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör ASIH-sjuksköterskans upplevelse av 

hur arbetsrelaterad stress påverkar deras empatiförmåga i mötet med patienten (var god se 

nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket 

intresserade av få genomföra intervjuer med legitimerade sjuksköterskor som arbetar på 

ASIH XXX.  
 

Om Du godkänner att studien genomförs vid ASIH XXX, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid ASIH XXX är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 
 

Med vänlig hälsning,   

 

  

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning  

Fanny Deak    Liselotte Jädervik 

070-xxx xx xx   070-xxx xx xx 

 

Termin 5 vid Sophiahemmet Högskola  
 

Handledare 

Sara Heldring 

08-xxx xx xx  
 

 

 

 

 

 



IV 

 

BILAGA B 

 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Arbetstitel  

Kan sjuksköterskor inom ASIH uppleva att arbetsrelaterad stress påverkar deras 

empatiförmåga i mötet med patienten?  
 

Problemområde 

Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till att arbetstagare blir sjuka och 

mest utsatta är de som jobbar inom hälso- och sjukvård. Många sjuksköterskor upplever att 

de har ett stort ansvar och höga förväntningar på sig i sitt yrke. Hög arbetsbelastning och 

krav som överstiger de resurser som finns kan ge skadliga effekter på den enskilda 

personen då långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan resultera i exempelvis 

utmattningssyndrom, sömnstörningar eller depression. 

Vi vill med denna intervjustudie ta reda på om, och isåfall hur, sjuksköterskor som arbetar 

inom ASIH upplever arbetsrelaterad stress samt hur de tycker att det påverkar deras 

empatiförmåga i mötet med patienten. 
 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor inom ASIH upplever att arbetsrelaterad stress 

påverkar deras empatiförmåga och mötet med patienten. 
 

Det självständiga arbetets design och metod för datainsamling 

En intervjustudie med kvalitativ ansats där vi använder oss av ett fåtal semistrukturerade 

frågor, öppna frågor med följdfrågor för att få klarhet och fördjupad kunskap. 
 

I de fall sjuksköterskorna tillåter kommer vi att spela in intervjuerna med bandspelare, i 

övriga fall kommer vi att anteckna under intervjuerna. Inspelningarna kommer sedan att 

transkriberas och de intervjuade kommer att avidentifieras innan handledare eller andra 

studenter tar del av studien. Alla deltagare kommer att avidentifieras och all data kommer 

att förvaras på ett säkert ställe så inga obehöriga kan ta del av dem och efter att studien är 

godkänd kommer materialet förstöras. 

Av varje sjuksköterska som vill medverka i studien kommer vi att inhämta muntligt och 

skriftligt samtycke. 
 

Tidslängd för arbetet 

Vi kommer att skriva vårt arbete mellan vecka 44, 2017 och vecka 03, 2018 där vi önskar 

att få börja intervjua vecka 45-46. 
 

 

 

 

 

 



V 

 

BILAGA B 

 

 

 

 

Jag godkänner härmed att Fanny Deak och Liselotte Jädervik får utföra studien ”Kan 

sjuksköterskor inom ASIH uppleva att arbetsrelaterad stress påverkar deras empatiförmåga 

i mötet med patienten?” på kliniken under tidsperioden november månad 2017. 

 

 

 
 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

BILAGA C  

 

Intervjufrågor 

  
“Kan sjuksköterskor inom ASIH uppleva att arbetsrelaterad stress påverkar deras 

empatiförmåga i mötet med patienten?”  
 

→ Presentation av oss, vårt syfte med studien. Fråga om tillstånd att spela in intervjun. 

Informerat samtycke. 
 

Bakgrundsfrågor till de vi intervjuar:  

Ålder?  

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Hur länge inom ASIH?  

ev. följdfråga → bakgrund, vad gjorde du innan ASIH?  
 

1. Vad innebär empati för dig?  
 

2. Anser du att empati är viktigt i mötet med patienten? 
 

3. Använder du dig av empati som ett redskap i din omvårdnad av patienter? 

a. Om ja: Hur? 

 

4. Vilka faktorer känner du kan påverka din empatiska förmåga?  
 

5. Hur upplever du att patienternas känslor påverkar dig?  

a. b: Hur gör du för att inte ta med de känslorna hem?  
 

6. Generellt i livet, upplever du att du känner dig stressad? (hur du upplever att du 

känner dig generellt)  
 

7. Vad tycker du orsakar stress i ditt arbete?  

Hur påverkar det dig? 

Hur ter det sig? 

a. När händer det? 

 

8. Har du strategier som du använder dig utav för att hantera arbetsrelaterad stress? 

a. Om ja: vilka?  
 

9. Känner du att arbetsrelaterad stress kan påverka din empatiska förmåga? 

Varför/varför inte? I så fall hur?  
 

10. Har du någon gång upplevt att ett möte med en patient har blivit lidande för att du 

har upplevt stress? 

a. vad har detta inneburit för patienten?  

b. har detta påverkat din relation med patienten?  

 

 

Sammanfatta svaren på frågorna - har jag uppfattat dig rätt? Vill du tillägga något? 

 

 


