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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Vård av en patient innebär att skapa trygghet, möjliggöra social samvaro, skapa god 

kommunikation och empati, tillgodose basal hygien samt att motivera denne att fullfölja 

sin behandling. Omvårdnad innehåller mentala, emotionella och fysiska komponenter. 

Omvårdnad kräver därigenom emotionellt arbete som utförs för att reglera vårdarens egna 

emotioner så att de blir lämpliga för en viss kontext eller i en viss situation. Sjuksköterskan 

som har förmåga att arbeta med sina egna emotioner, anses ha större förmåga att skapa 

närvarande relationer till patienten och inge patienten en känsla av omtanke vilket ökar 

dennes och sjuksköterskans välbefinnande. Detta ligger till grund för att kunna ge 

tillfredställande omvårdnad på lika villkor. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans emotionella utmaningar i mötet med 

patienter. 

 

Metod 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie med sökningar i databaserna PubMed 

och CINAHL. Därutöver utfördes manuell sökning. Sökningarna resulterade i att 15 

artiklar inkluderades. Artiklarna lästes, analyserades samt sammanfattades i en matris som 

sedan utgjorde ett underlag för presentationen av resultatet. 

Resultat 

Emotionella svårigheter uppstod ibland i samband med omvårdnad. Två övergripande 

områden framträdde: Inom det första området behandlades sjuksköterskans emotionella 

upplevelser och resultaten tydde på att en del sjuksköterskor i vissa situationer kände 

maktlöshet, ambivalens, stress, rädsla och oro, emotionell smärta och sårbarhet samt 

avsmak och obehag. Inom det andra området berördes hur sjuksköterskans starka 

emotioner och reaktioner kunde påverka vårdkvalitet, med risk för icke-adekvat vård. 

 

Slutsats 

Vid svåra emotionella påfrestningar kunde sjuksköterskans använda distansering och 

undvikande som skyddsmekanism. Detta kunde riskera en försämrad vårdrelation, med 

minskad tillit och ömsesidighet i relationen med patienten samt medföra att viktiga 

symtom förbisågs. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska-patientrelation, emotionellt arbete, emotionella utmaningar, 

distansering, vårdkvalitet.  
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INLEDNING 

”Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård” framhålls i 

International Council of Nurses (2007) etiska kod. Att detta behandlas i första punkten i 

sjuksköterskans etiska riktlinjer visar att det är något centralt, men att ge vård kan också 

vara mer problematiskt än det först kan förefalla. Att ge vård definieras av Baine, Evans 

och Neysmith (1991) att vara tillgänglig, sköta om och stötta andra människor vilket kräver 

mentala, emotionella och fysiska insatser. Omvårdnad och omsorg innebär att skapa 

trygghet, möjliggöra social samvaro, skapa god kommunikation och empati, samt att 

tillgodose patientens basala hygien och motivera honom eller henne till att fullfölja sin 

behandling (Edberg och Wijk, 2009). En god kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska är en väsentlig beståndsdel av god vård (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 

2009; Socialstyrelsen, 2009). Emellertid kan en sjuksköterska som är oförmögen att knyta 

an, under utmanande situationer, ha svårt att kommunicera med patienten (Smith & Hart, 

1994). 

Smith (1992) gör gällande att emotionellt arbete är centralt i sjuksköterskans omvårdnad av 

patienter. Bradbury-Jones (2012) och Henderson (2001) anser att sjuksköterskans 

emotionella arbete traditionellt har osynliggjorts eller inte diskuterats i tillräcklig 

utsträckning inom vården och omvårdnadsforskningen. Detta kan inbegripa hantering av 

negativa eller tabubelagda känslor (Holmes, Perron, & O'Byrne, 2006).  

Fokus i denna studie ligger på att belysa den delen av det emotionella arbetet som 

innefattar sjuksköterskans hantering av egna starka känslor i sin kliniska vardag. 

Frågeställningen väcktes av erhållna erfarenheter i samband med vår verksamhetsförlagda 

utbildning och av Helene Anderssons presentation av sin avhandling (2012). Resultatet av 

en delstudie visade på sjuksköterskans emotionella reaktioner som rädsla och ignorans i 

samband med skötsel patienter med Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) 

(Andersson, Andreassen, Lindholm, & Fossum, 2012). Vidare väcktes tankar i anslutning 

till området under sjuksköterskeutbildningens kurs Patientsäkerhet.  

Detta arbete inriktas på sjuksköterskan som subjekt, det vill säga hans eller hennes 

emotioner och reaktioner står i fokus. Sjuksköterskan ska i denna studie förstås i vid 

mening och omfattar även icke-legitimerad vårdpersonal samt studenter. Skälet för detta är 

dels att det område som studeras berör alla dessa grupper varför det inte är naturligt att 

avgränsa för hårt, dels att begreppet sjuksköterska i den internationella litteraturen omfattar 

såväl legitimerad som icke-legitimerad vårdpersonal och det inte alltid framgår vilken 

personalkategori som avses.  
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BAKGRUND 

God vård 

Socialstyrelsen (2009) framhåller sex områden som viktiga förutsättningar för god vård. 

Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patient-

fokuserad, effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid. Enligt Socialstyrelsen (2009) förväntar sig 

medborgarna att få god vård. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2§) betonar att vården 

ska respektera människors lika värde och värdighet. För att uppnå detta spelar 

sjuksköterskan en viktig roll (Edberg & Wijk, 2009).  

Sjuksköterskans roll 

För att ge god vård och öka patientens välbefinnande behöver en god vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patienten finnas (Halldorsdottir, 2008; Santamäki Fischer & Dahlqvist, 

2009). Edberg och Wijk (2009) betonar vikten av att sjuksköterskan ska få patienten att 

känna sig trygg, ge tröst och öka patientens välbefinnande. Det är viktigt att möten mellan 

patienten och sjuksköterskan är sanna och äkta (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). För 

att kunna uppnå en god vård krävs att sjuksköterskan är engagerad i den konkreta 

situationen, har praktisk visdom och är sensibel. Halldorsdottir (1996, 2008), använder 

metaforen att den goda vårdrelationen innebär ett byggande av en bro mellan två 

människor. Brobygget, enligt henne, är å ena sidan en förbindelse mellan två människor, 

där den goda mellanmänskliga vårdrelationen behöver etableras. Å andra sidan så 

symboliserar metaforen att det finns en gräns samt att en stabil bro behöver två starka 

brofästen: patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste upprätthålla en ömtålig 

balans; en förbindelse av ömsesidigt förtroende behöver skapas samtidigt som en 

komfortabel distans präglad av respekt och medkänsla upprätthålls. Såväl Eldh (2009) som 

Halldorsdottir (1996) framhåller att det är viktigt att sjuksköterskan är stark och stabil samt 

stärker patientens kraft, så kallad empowerment, genom att skapa rätta förutsättningar. 

Patientens perspektiv 

Patientens relation till sjuksköterskan är av central betydelse för hur vården upplevs. 

Möten mellan patient och sjuksköterska kan kategoriseras som vårdande (caring) eller 

icke-vårdande (uncaring) (Halldorsdottir, 1996). 

Kännetecken för ett vårdande möte utifrån patientens perspektiv är att sjuksköterskan 

upplevs vara ”kompetent” samt upplevs ”visa omsorg”. Kompetens i detta perspektiv 

omfattar inte bara ren teoretisk och teknisk kompetens utan också att ha god förmåga att 

kommunicera med patienter och anhöriga. Visa omsorg innebär att sjuksköterskan 

uppfattas av patienten ha insikt i hur denne känner sig och får denne att känna sig bättre 

(Halldorsdottir, 1996). Patienten blev omskött utan att behöva be om det och 

sjuksköterskan upplevs ha en positiv och glad närvaro (Halldorsdottir, 1996; Santamäki 

Fischer & Dahlqvist, 2009).  

Ett icke-vårdande möte kännetecknas av att sjuksköterskan uppfattas av patienten vara 

inkompetent i något avseende eller uppfattas vara likgiltig för patienten. Kravet på 

kompetens innebär inte en förväntan på en felfri sjuksköterska, utan misstag accepteras. 

Däremot accepteras inte förhållanden där sjuksköterskan inte upplevs bry sig om sin egen 

kompetensnivå. Vidare ses möten som icke-vårdande, av patienten, när sjuksköterskan 
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upplevs vara känslomässigt likgiltig, otillgänglig eller inte respektera patienten som individ 

(Halldorsdottir, 1996). 

Halldorsdottir (1996) argumenterar att för patienterna är vårdande möten något som ger 

dem kraft (empowerment) och ökad trygghet, accepterande samt känsla av välbefinnande. 

Icke-vårdande möten uppfattas som en mycket nedslående erfarenhet av patienterna. 

Sådana möten riskerar att leda till en känsla av att ha blivit avvisad, till känslor av 

osäkerhet och otrygghet, samt till stress och uppfattas vara nedbrytande (Halldorsdottir, 

1996).  

Känslor och reaktioner 

Emotioner är sinnesrörelser såsom rädsla, glädje och ilska. Ekman (1999) hävdar att det 

finns ett antal grundläggande emotioner som har till syfte att säkerställa att individen 

agerar på ett sätt som tidigare visat sig gynnsamt. Med tidigare menas både evolutionärt 

samt individens egna livserfarenheter, alltså har en individs beteende såväl evolutionärt 

utvecklade nedärvda som egna personliga särdrag vilka har präglats av hennes 

livserfarenheter. De olika emotionerna beskrivs av Ekman (1999) som fysiologiskt åtskilda 

och att de utlöser specifika beteenden hos individen. Han hävdar att det finns ett begränsat 

antal grundläggande emotioner nämligen sex: sorgsenhet, glädje, ilska, överraskning, 

rädsla samt avsmak. Andra emotioner uppkommer som en sammansättning av dessa. 

Genom att benämna vissa emotioner som grundläggande, samt att betona deras 

evolutionära funktion, menar Ekman att de grundläggande emotionerna finns hos alla 

människor; de är ofrånkomliga. Emotioner har enligt såväl Darwin (1965) som Ekman 

(1999) ett adaptivt syfte; de har hjälpt individer att agera på ett sätt som gynnade dem, eller 

kraftfullare uttryckt utifrån ett evolutionärt perspektiv, har hjälpt dem att överleva.  

Negativa emotioner 

Negativa emotioner uppstår enligt såväl Darwin (1965) som Ekman (1999) på grund av 

rädsla för att lida fysisk eller psykologisk skada. I samma anda hävdar såväl Angyal (1941) 

som Rozin, Haidt och McCauley (1999) och Curtis (2011) att avsmak kan förstås ur ett 

evolutionärt perspektiv då detta kan ses som en mekanism för att undvika bl.a. smittor och 

förgiftningar. Rozin et al. (1999) ser avsmak som en emotion som inbegriper såväl kropp 

som själ.  Miller (1997) förknippar avsmak med tankar om fara, d.v.s. rädsla för att bli 

förorenad, nedsmutsad och kontaminerad. Avsmak fungerar enligt Curtis (2011) efter en 

försiktighetsprincip: det är bättre att missa en måltid, än att riskera att ådra sig en 

livshotande sjukdom. Det innebär att denna emotion uppmuntrar oss att vara mycket 

försiktiga och ”hellre ta det säkra före det osäkra”; detta kan leda till responser som är 

oproportionella i förhållade till den aktuella risken. Curtis (2011, s. 3486) påpekar att vi 

inte kan bortse från avsmak då det är nedärvd från våra förfäder. Men vi behöver hantera 

denna emotion, hävdar han, och den behöver ibland åsidosättas.  

En central föreställning vad gäller alla former av avsmak är kontaminering, d.v.s. att det 

finns vissa substanser och objekt som är besmittade och vars smitta kan överföras (Miller, 

1997; Rozin et al., 1999). Den eller det som har varit i kontakt med något eller någon som 

vållar avsmak ses som besmittat och kontakt undviks 

Abjektion är ett begrepp som härstammar från Kristeva (1992). Termen kommer från 

latinets abjicere som betyder kasta ifrån sig och i vardaglig franska betecknar abjektion ett 
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tillstånd som väcker avsky och förakt (Rehal, 1992). Begreppet är hos Kristeva (1992, s. 

28) nära knutet till avsmak, men är samtidigt något mer: det är något som ”stör en identitet, 

ett system, en ordning /och/ inte /bara/ frånvaron av renhet och hälsa”. Abjekt exkluderas 

från den rena och propra zonen – personligen och socialt – då de ses som att de utgör ett 

hot mot de icke-abjekta (Holmes et al., 2006; Rudge & Holmes, 2010). Att skydda den 

egna integriteten mot det som inte ses som rent och normalt, ses som en förutsättning att 

bevara den egna integriteten. Kristeva ser abjektion som en emotionell försvarsmekanism 

som ligger till grund för andra försvarsmekanismer (Rudge & Holmes, 2010). 

 

Gränsöverskridande situationer 

Holmes et al. (2006) beskrivningar av gränsöverskridande situationer utgår ifrån Kristevas 

(1992) analys av abjektion, där upprätthållandet av ”the Proper Self” (det egna jaget) 

definierar vad som upplevs gränsöverskridande. Abjektion kan uppstå till följd av 

upplösningen av ordningen i kulturella konventioner och normer (Holmes et al., 2006). 

Vidare utgår konstruktionen av jaget ifrån att kunna skilja mellan den egna individuella 

kroppen i relation till andras kroppar (Mansfield, 2000). Holmes et al. (2006) argumenterar 

att de objekt som uppfattas ”abjekta” kan vara t.ex. avföring, urin, uppstötningar men 

också individer såsom t.ex. personer med handikapp, hemlösa eller med en psykisk 

sjukdom. 

Holmes et al. (2006) beskriver att det som utlöser obehag eller avsmak inom oss uppfattas 

ofta som ett hot mot våra kroppar eller subjektiva integritet, och central till denna känsla av 

obehag eller avsmak är upplevelsen att våra gränser överskridits. Dessa situationer 

benämns därmed gränsöverskridande (Holmes et al., 2006). Beroende på den individuella 

tröskeln kommer olika situationer uppfattas olika hotfullt (Lawler, 1991). Ofta påverkar 

sociala normer vad som anses ”rent och normalt” och därmed också vad som inte är det 

(Holmes et al., 2006; Park, van Leeuwen, & Chochorelou, 2013). Situationer som 

vardagligt ingår i vårdarbetet skiljer sig väsentligt från de godtagna, socialt acceptabla 

situationer individen befinner sig i inom samhällets gränser (Alavi, 2005; Holmes et al., 

2006). Dessa situationer kan utlösa osäkerhet och stress hos vårdpersonal (Andersson et 

al., 2012).  

Allmän kroppsvård 

Allmän kroppsvård av patienten är central i sjuksköterskans omvårdnadsprocess. Wiltshire 

och Parker (1996) påpekar att omvårdnad är baserad på idén att det finns en roll för någon 

som inte är medlem av familjen som kan anlitas när ”kroppen som tagen för given” blir 

kränkt. Fagin och Diers (1984, s. 16) menar med andra ord att ”sjuksköterskor gör för 

andra i offentligheten sådant som friska personer gör bakom stängda dörrar”. Ett gräns-

överskridande arbete utförs eftersom sjuksköterska ska förhålla sig till en kropp som inte är 

hans eller hennes egen, och ibland överskrida dess gränser (Holmes et al., 2006; Lawler, 

1991; McDonald & McIntyre, 2001; Paley, 2004). Wiltshire och Parker (1996) påminner 

vidare att sjuksköterskan arbetar med människor med bräckliga gränser vars kroppsliga 

funktioner inte fungerar väl längre. Nedbrytningen av kroppsliga gränser (Wiltshire & 

Parker, 1996) skapar inte bara sårbarhet hos patienten utan också hos sjuksköterskan 

(McDonald & McIntyre, 2001; Wiltshire & Parker, 1996).  
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Emotionellt arbete  

Flertalet studier, bland annat Henderson (2001), Lawler (1991) och Smith (1992), 

framhåller att emotionellt arbete är centralt i sjuksköterskans omvårdnad av patienter. 

Emotionellt arbete har till syfte att reglera emotioner så att de blir socialt lämpliga i en viss 

kontext eller i viss situation (Hochschild, 1979). Emotionellt arbete kan indelas i två breda 

kategorier: ”framkallande” där fokus ligger på att medvetet framkalla önskvärda emotioner 

som initialt är frånvarande, respektive ”undertryckande” där fokus ligger på att undertrycka 

icke önskvärda emotioner som initialt är närvarande. I båda fallen framhålls att det finns en 

diskrepans mellan vad individen känner och vad denne vill känna (Hochschild, 1979).  

Emotionellt arbete anses vara betydelsefullt för god omvårdnad då – en sjuksköterska som 

har förmåga att arbeta med sina egna emotioner antas ha större förmåga att på ett 

framgångsrikt sätt hantera även patienternas emotioner. Detta antas öka välbefinnande 

både hos patienten och hos sjuksköterskan (Alavi, 2005; Santamäki Fischer & Dahlqvist, 

2009). Halldorsdottir (2008) betonar att sjuksköterskan utbyter såväl positiva som negativa 

känslor med patienten. För att känslor ska kunna delas framhåller Santamäki Fischer och 

Dahlqvist (2009) vikten av att sjuksköterskan är närvarande i situationen och i kontakt med 

sina egna känslor. De ser detta som en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge 

tröst. Dessutom påpekar Newman (1994) att god vård kräver öppenhet. Men en öppenhet 

och närvaro i en situation innebär också att sjuksköterskan utsätter sig för emotionella 

risker och därmed blir sårbar (Newman, 1994; Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). 

Detta innebär att det ställs stora krav på sjuksköterskan; god vård kräver att 

sjukvårdpersonal förändrar sig som människor samt att vården välanpassas till patienten 

(Newman, 1994).  

 

Sjuksköterskans emotionella utmaningar 

Menzies (1960, s. 98) anför, i sin klassiska studie om sjuksköterskors oro, att sjuk-

sköterskans arbete innehåller många utmaningar. Hon beskriver att arbetet innefattar 

uppgifter som kan väcka motvilja och avsmak eller upplevas skrämmande. Vidare menar 

hon att arbetssituationen kan väcka starka och blandade känslor hos sjuksköterskan, som 

kan variera mellan medlidande, medkänsla och tillgivenhet, till skuld och oro. 

Sjuksköterskorna beskrevs ibland känna ovilja och agg mot de patienter som väckte starka 

känslor, samt en avundsjuka på den vård patienten får.  

Sjuksköterskans arbete utlöser således såväl positiva som negativa emotioner; hon eller 

han ska utföra uppgifter som människor i allmänhet ser som obehagliga och relationen med 

patienterna kan utlösa ambivalenta känslor (Menzies, 1960). Emellertid anses 

sjuksköterskan också ha potentialen att besegra avsmak rutinmässigt och naturligt (Alavi, 

2005).  

Problemformulering 

Hur kan sjuksköterskan hantera sina känslor och vårda människor med respekt och 

värdighet frågar sig Alavi (2005). Hon ställer hypotesen att det finns två alternativ: Det ena 

kan medföra frånvaro i vårdsituationen, osäkerhet och obekvämhet för sjuksköterskan samt 

objektifiering av patienten. Det andra alternativet leder till tillgivenhet och kärlek. 
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Litteraturgenomgången visar att det finns behov att belysa sjuksköterskans emotionella 

arbete i mötet med patient.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans emotionella utmaningar i mötet med 

patienter. 

 

Frågeställningar 

Förekommer situationer i patientnära arbete som utlöser starka emotioner och reaktioner 

hos sjuksköterskans? I så fall hur kunde vården och patientsäkerheten påverkas av detta? 
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METOD 

Val av metod 

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie i enlighet med Henricson (2012) då syftet var 

att belysa ämnet genom att skapa en överblick av det nuvarande forskningsläget. I denna 

litteraturstudie sammanställs, analyseras och kontrasteras vetenskapliga studier inom det 

studerade området. Genom systematisk sökning av relevant litteratur eftersträvas att bias 

undviks samt att trovärdigt resultat kommer fram (Forsberg & Wengström, 2013). 

  

Datainsamling 

Inledande litteratursökning 

Den inledande sökningen i enlighet med Wallengren och Henricson (2012) avsåg att skapa 

en översikt av det studerade området. Detta genomfördes först med hjälp av Google och 

Google Scholar som är lämpade för att skapa en grov överblick av tillgänglig litteratur 

(Karlsson, 2012). Den litteratur som bedömdes mest relevanta lästes och ett mer precist 

syfte samt tydligare problemformulering utvecklades. Vidare utforskades tänkbara sökord i 

samband med sökningarna (Henricson, 2012). 

 

Systematisk databassökning 

En systematisk litteratursökning bör göras i databaser där användaren har möjlighet att 

specificera inklusions- och exklusionskriterier i sökningen (Karlsson, 2012). Lämpliga 

databaser för sökning av litteratur med anknytning till omvårdnad är PubMed och 

Cumulated Index and Allied Health Litterature (CINAHL). Med sökord utifrån det 

formulerade syftet söktes därför relevant och pålitlig vetenskaplig litteratur i dessa 

databaser. PubMed är en av de största medicinska databaserna, medan CINAHL behandlar 

hälsa och omvårdnad. Databaserna ansågs väsentliga för arbetets syfte och stöds av 

metodlitteraturen (Helgesson, 2006). Båda databaser har fördefinierade sökord, så kallad 

ämnesord (Karlsson, 2012). I PubMed kallas dessa Medical Subject Headings (MeSH-

termer) och i CINAHL benämns de Cinahl Headings. För att optimera databassökningarna 

genomfördes dessa i tidigt skede med stöd av bibliotekarie. Detta bidrog till ökad 

kännedom om lämpliga sökord, samt avgränsningar av sökningarna. I samband med den 

slutgiltiga specialiserade sökningen användes följande MeSH-termer i PubMed: Nursing 

Care och Nursing Staff, Hospital/Psychology. Dessa kombinerades med 

fritextssökningstermerna Disgust, Fear, Nurse, Nursing, och Somology (läran om 

kroppsvård) i olika kombinationer. I CINAHL användes subheading Emotion vilken 

kombinerades med fritextssökningstermer Disgust, Emotional Work och Experience samt 

Nurse, Nurses och Nursing. Separata fritextsökningar genomfördes också. De Booleska 

operatorerna ”AND” och ”OR” användes för att begränsa och specificera sökningen. Då ett 

flertal sökningar gav delvis identiska träffbilder lästes få abstract i förhållande till antalet 

träffar. Sökningarna gav även artiklar som efter granskning av titel eller abstract inte 

bedömdes vara relevanta och därmed inte heller lästes. Använda söktermer och 

kombinationer, samt resultatet av dessa sökningar finns sammanställda i tabell 1. Ett antal 
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ofruktbara sökningar exkluderades från tabellen. Dessa var antingen för ospecifika och 

genererade ohanterligt antal träffar, eller genererade inte några tillkommande träffar.  

Med inklusions- och exklusionskriterier framtogs slutligen tretton vetenskapliga artiklar 

efter sökningar i dessa databaser.  

 

Relaterade artiklar 

Sökning av relaterade artiklar utfördes i samband med träffar som motiverade till vidare 

utforskning av primärkällor, genom att utgå ifrån PubMeds funktion related citations. De 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterier och väl besvarade föreliggande studies syfte 

inkluderades i resultatet. Två vetenskapliga artiklar tillkom genom denna sökning. 
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Tabell 1. Resultat av sökningar i PubMed och CINAHL, samt en översiktlig förteckning 

av antalet lästa abstract och artiklar.  

Databas 

Datum 

Sökord och urvalskriterier 

 

Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

03.10.13 

(((disgust) AND nursing) 

AND english[Language]) 

AND ("2000"[Date - 

Publication] : "3000"[Date - 

Publication]) 

24 24 17 3 

PubMed 

03.10.13 

((somology) AND 

english[Language]) AND 

("2000"[Date - Publication] : 

"3000"[Date - Publication]) 

1 1 1 1 

CINAHL 

04.10.13 

(Nurses OR nurse OR 

nursing) AND disgust 

+ three limits (peer 

reviewed; language: English; 

year: 2000-2013) 

24 11 5 0 

CINAHL 

04.10.13 

(Nurses OR nurse OR 

nursing) AND emotional 

work 

+ three limits (peer 

reviewed; language: English; 

year: 2000-2013) 

31 10 3 2 

CINAHL 

08.11.13 

(Nurses OR nurse OR 

nursing) AND emotion 

[subheading] AND 

experience 

+ three limits (peer 

reviewed; language: English; 

year: 2000-2013) 

122           17 7 2 

PubMed 

08.11.13 

(((((Nursing staff, hospital 

/psychology[MeSH Terms]) 

AND emotion) AND 

experience)) AND 

english[Language]) AND 

("2000"[Date - Publication] : 

"3000"[Date - Publication]) 

116 

 

23 8 5 

Totalt  318 86 41 13 
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Urval 

Exklusions- och inklusionskriterier 

Sökningen begränsades till peer-reviewed och originalartiklar på engelska. Endast artiklar 

som publicerades efter 2000 användes i resultatet. Endast kvalitativa studier ingick i 

resultatet för att skapa en deskriptiv helhetsbild av ämnet.  För att säkerställa god 

vetenskaplig standard kontrollerades att de tidskrifter som artiklarna är hämtade ifrån 

tillämpar peer-review genom Ulrichsweb global serials directory. Vidare inkluderades 

endast artiklar med etiskt godkännande eller som beskrev etiska överväganden, detta i syfte 

att öka denna studies vetenskapliga värde (Henricson, 2012).  

Urvalsförfarande 

I samband med databassökningarna valdes relevanta artiklar utifrån titel och abstract.  

Urvalet av inkluderade artiklar genomfördes av författarna gemensamt i detta skede. 

Artiklar som påvisade eventuell relevans för syftet valdes för ytterligare granskning i nästa 

steg, detta i syfte att inte missa relevanta artiklar (Henricson, 2012).  

I nästa steg lästes artiklarna i sin helhet. Artiklarna granskades efter inklusionskriterier 

samt att artikelns resultat verkligen var relevant för denna studies syfte (Henricson, 2012).  

I sista steget i detta första urvalsförfarande granskades artiklarna noggrant i sin helhet. 

Artiklar värderades utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga I), 

baserat på och modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). Tolv artiklar i denna studie klassificerades vara av hög kvalitet 

(kvalitet I) och tre artiklar av medelhög kvalitet (kvalitet II). Tjugoåtta artiklar 

exkluderades i detta skede och därmed innehöll studien totalt 15 artiklar. Dessa 

sammanställdes sedan i en matris för att möjliggöra syntes samt formulering av slutsatser 

och därmed öka studies tillförlitlighet (Henricson, 2012). Se bilaga II.  

 

Bearbetning och analys 

De utvalda artiklarna lästes först av författarna till föreliggande examensarbete var för sig. 

Under denna process fördes var sin loggbok som innehöll reflektioner om materialet. 

Artiklarna analyserades avseende på syfte och metod samt resultat. Därefter jämförde 

författarna sina analyser för att säkerställa samstämmighet. Analysen av studiernas syfte, 

metod, resultat och kvalitet finns införda i matrisen i bilaga II. 

Därefter vidtogs flera, och än mer fördjupade, upprepade läsningar av artiklarna i det urval 

som presenteras i bilaga II. Även detta gjorde författarna först var för sig. Efter dessa 

läsningar identifierades i samarbete olika mönster och teman som framträdde i artiklarna 

utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Dessa mönster och teman markerades med olika 

färger i artiklarna för att tydliggöra relevant material. Därefter sorterades mönster och 
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teman i en tankekarta där specifika trender växte fram ur en gemensam analys av 

författarnas individuella tankekartor. Dessa jämfördes, diskuterades och sammanställdes. 

Ur dessa växte större subkategorier fram, vilka ledde till de två övergripande kategorierna.  

 

Tillförlitlighet 

För en systematisk litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier är begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet viktiga att diskutera för att påvisa och 

säkerställa arbetets kvalitet (Henricson, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). 

Trovärdighet handlar om att säkerställa att inga systematiska fel eller bias finns som kan 

påverka resultatet. Mening med detta begrepp är att läsaren ska bli övertygad om att 

skapad kunskap är rimlig och att resultaten äger giltighet (Henricson, 2012). För att uppnå 

detta i denna studie finns en tydlig beskrivning av syfte, studiedesign, datainsamling, etiska 

överväganden, urvalsförfarande samt av analys och bearbetning. Sökningarna har gjorts på 

ett systematiskt vis och alla artiklar, relevanta för studiens syfte, inkluderades. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär att tillämpa allmänna etiska ställningstagande i forskningsområde 

(Helgesson, 2006). Forskningsetiska överväganden ska genomsyra ett arbete från start till 

slutrapportering (Helgesson, 2006; Kjellström, 2012; Vetenskapsrådet, 2011). Alla steg i 

föreliggande examensarbete har föregåtts av etisk reflektion. Eftersom en litteraturöversikt 

gjordes krävdes en noggrann bedömning av primärkällans etik. Endast artiklar och annan 

litteratur som har genomgått etisk prövning eller uppvisade hög etisk medvetenhet 

inkluderades (Helgesson, 2006; Kjellström, 2012; Vetenskapsrådet, 2011). 

Det kan finnas en risk att resultat som inte stämmer överens med forskarens övertygelser 

eller teser utelämnas eller förvanskas. I samband med denna studie har fakta inte medvetet 

undanhållits. Det eftersträvades att presentera artiklars resultat och slutsatser på ett 

objektivt sätt utifrån studiens syfte utan förvrängningar. Genom användning av tydliga 

referenser framgår vad som var författarnas egna resultat, tolkningar samt åsikter och vad 

som var resultat och idéer hämtade från andra (Helgesson, 2006; Kjellström, 2012; 

Vetenskapsrådet, 2011) 
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RESULTAT 

Resultaten presenteras nedan i löpande text i två kategorier: Den emotionella upplevelsen 

samt Sjuksköterskans reaktioner och dess påverkan på vården. 

Vidare är kategorin Den emotionella upplevelsen uppdelade i följande subkategorier: 

Maktlöshet och otillräcklighet, Obehag och avsmak, Ambivalenta emotioner, Rädsla och 

oro samt Emotionell smärta, sårbarhet och sorg.  

 

Den emotionella upplevelsen 

Maktlöshet och otillräcklighet 

Maktlöshet beskrivs som den övergripande emotionella upplevelsen i ett flertal studier (De 

Bal, Dierckx de Casterlé, Beer, & Gastmans, 2006; Hunter, 2006; Kornhaber & Wilson, 

2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Tema, Poggenpoel, & Myburgh, 2011). De Bal et al. 

(2006) beskriver hur sjuksköterskan upplever maktlöshet vid patients begäran om eutanasi 

(dödshjälp). Sjuksköterskorna kände ofta att de inte kan hjälpa patienten, då det saknades 

juridiskt stöd för eutanasi. Alternativt upplevde sjuksköterskorna maktlöshet då de ansåg 

att deras omsorg av patienten misslyckats, då de inte kunnat lindra patientens lidande. 

Även Kornhaber och Wilson (2011) beskriver hur sjuksköterskor upplevde maktlöshet i 

samband med förbandsbyte av patienter med brännskador, där smärtan var mycket svår att 

lindra. Då sjuksköterskorna inte kunde adekvat lindra detta lidande upplevde de 

maktlöshet, samt att de misslyckat i sin roll som sjuksköterska. Vidare fann Tema et al. 

(2011) att icke-följsamma eller icke-samarbetsvilliga patienter som ifrågasatte sjuk-

sköterskornas åtgärder kunde utlösa än starkare känslor. Studiens deltagare som vårdade 

patienter vid en rättspsykiatrisk anstalt i Sydafrika upplevde inte endast frustration när 

patienterna uppträdde trotsigt och ignorerade deras råd, men även förtvivlan. De upplevde 

att de totalt misslyckats i sin roll som sjuksköterska och kände sig inkompetenta. Känslor 

av värdelöshet kunde utvecklas bland dessa sjuksköterskor. Hjälplöshet kunde även leda 

till aggressivt beteende från sjuksköterskans sida. På liknande sätt beskrev Reed och 

Fitzgerald (2005) att okunskap om psykiatriska sjukdomstillstånd och dess behandling 

kunde leda till upplevelse av hjälplöshet vid vård av patienter som lider av dessa besvär, 

samt att okunskap om sjukdomstillstånden kunde leda till att patienterna uppfattades 

oberäkneliga och svåra att kontrollera. Känslan av osäkerhet och misstro uppstod till följd 

av detta. Maktlöshet kunde även uppstå till följd av externa orsaker som tidsbrist och 

överbelastning samt avsaknad av resurser. I dessa fall upplevde sjuksköterskorna att de 

missat tillfällen att etablera och upprätthålla förtroendefulla relationer med sina patienter. 

Denna känsla av avskildhet kunde upplevas som en oroskälla, eller som förlust av en 

möjlighet att utvecklas i sin profession (De Bal et al., 2006; Picco, Santoro, & Garrino, 

2010). 

Att inte vara i kontroll i omvårdnadssituationer och att känna sig maktlös och otillräcklig 

framkom även hos Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) och Hunter (2006).  Hunter 

(2006) beskriver fyra typer av interaktioner mellan barnmorska i öppenvård och blivande 

eller nyblivna mödrar, varav en präglas av harmoni och de återstående tre karaktäriseras av 

obalans i ömsesidighet. Barnmorskan beskrev upplevelser av obehag, emotionell 

uttömning samt irritation i situationer där hennes kontroll över denna hotades. Blomberg 
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och Sahlberg-Blom (2007) beskriver hur sjuksköterskor som vårdade patienter i livets 

slutskede upplevde maktlöshet i samband med vården som emotionellt uttröttande. 

Svårlindrade symtom kunde bidra till emotionella svårigheter, där sjuksköterskorna 

upplevde känslor av otillräcklighet i samband med detta.  

Obehag och avsmak 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar allmän kroppsvård, där situationer som 

annars är högst privata och intima görs offentliga (Dongen, 2001). Arieli (2013) beskriver 

hur sjuksköterskestudenter måste överkomma upplevelser av avsmak och ovilja i samband 

med kroppsvård, speciellt vid vård av patienter vars kroppar har skadats, med stora sår 

eller amputationer. Dongen (2001) menar att denna aspekt av sjuksköterskans arbete 

diskuteras sällan. Studenterna i studierna reagerade med överraskning i samband med 

sådana situationer (Arieli, 2013; Voigt, 2001). Habituering, att vänja sig vid sådana 

obehagliga och främmande situationer utvecklas i samband med erfarenhet (Dongen, 

2001). Vidare beskriver Dongen (2001) att även när sjuksköterskan har vant sig vid 

basalvård reagerade deltagarna olika starkt och med olika emotioner i situationerna. 

Sjuksköterskans mognad, ålder, hennes grad av självacceptans och accepterande av 

patienterna, hennes kunskap och empati samt relation till patienten påverkade hur 

situationen upplevdes. Sjuksköterskorna uppvisade ett spektrum av olika känslor när de 

utförde kroppsvård: bland annat avsmak, skam, obehag och irritation i varierande grad 

(Dongen, 2001). Reaktioner till de främmande situationerna varierade från att uppleva 

genans och blyghet till att nästa bryta ihop (Arieli, 2013; Voigt, 2001). Samtidigt insåg 

deltagarna vikten av uppgiften (Arieli, 2013; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Voigt, 

2001). Voigt (2001) beskriver hur kulturella normer påverkar vården genom att jämföra 

sjukvården i Papua Nya Guinea (PNG) och Australien (AUS). I PNG, till följd av 

kulturella normer och ritualer, försvårades utförandet av kroppsvården för sjuksköterskor 

som hade motsatt kön än patienten. Detta då män inte ansågs kunna vara i kontakt med 

kvinnor under deras menstruation. Manliga sjuksköterskor kunde inte heller närvara vid en 

förlossning. Till följd av kulturella normer uppstod stark ovilja mot blotta sig för någon av 

motsatt kön, och ofta utfördes tvättning av underlivet av en sjuksköterska av samma kön 

alternativt av en familjemedlem. Utöver kroppsvård upplevde sjuksköterskestudenter även 

obehag vid vård av hemlösa familjer (Hunt, 2007). Upplevelsen av obehag försvann dock i 

samband med att studenterna utvecklade genuina relationer till familjerna som präglades 

av empati och förståelse (Hunt, 2007). 

Ambivalenta emotioner 

De Bal et al. (2006) beskriver hur förfrågan om eutanasi utlöste moralisk konflikt hos 

sjuksköterskan: deltagarna upplevde en stark önskan att hjälpa patienten och kunde i viss 

utsträckning förstå varför de bad om eutanasi. Dock stred eutanasi mot deras 

professionella, och ofta även deras subjektiva etiska syn (De Bal et al., 2006). I samband 

med kroppsvård uppstod även ambivalenta känslor: upplevelsen av obehag, eller avsmak 

skulle överkommas för att kunna behandla patienten professionellt (Arieli, 2013). Även när 

sjuksköterskor uttryckte att de inte tyckte om patienter, ville de kunna hjälpa dem (Reed & 

Fitzgerald, 2005; Tema et al., 2011). Picco et al. (2010) fann också att sjuksköterskans 

relation till patienten existerar på ett kontinium mellan vård som präglas av engagemang 

och empati och vård som präglas av avståndstagande och oro. Picco et al. (2010) beskriver 

vidare om ambivalens i samband med kroppsvård, att å ena sidan ses kroppsvården som 

betydelsefull för såväl patient som sjuksköterska. Patienten återfår i och med denna sin 

värdighet och det är professionellt berikande för sjuksköterskan. Å andra hade andra 

sjuksköterskor erfarit att närhet till patienten kunde leda att de blev en ”referenspunkt” 
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med ökade krav på uppmärksamhet och emotionell förbindelse från sjuksköterskans sida. 

Denna tveksamhet var en oroskälla för att förlora en tillitsfull relation till sin patient.  

Rädsla och oro 

Rädsla, oro och spänning beskrevs av ett flertal studier (Blomberg & Sahlberg-Blom, 

2007; Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Kornhaber & Wilson, 2011; Michaelsen, 2012; 

Reed & Fitzgerald, 2005; Tema et al., 2011; Voigt, 2001). Hotet kunde vara reellt, 

”paralyserande”, som Tema et al. (2011) beskrev, där sjuksköterskorna utsattes för våld 

och trakassering av fientliga patienter.  Misstro och osäkerhet utvecklades i samband med 

patienternas oförutsägbarhet. Alternativt beskrev Reed och Fitzgerald (2005) kunde hotet 

vara obefogad: sjuksköterskorna upplevde mötet med patienter med psykisk ohälsa som 

hotfullt, även då det inte fanns egentlig grund för detta. Vidare beskrev Bradbury-Jones 

och Taylor (2013) hur sjuksköterskor reagerade med fasa inför kvinnor som misshandlats i 

nära relationer och över de upplevelser som kvinnorna berättade om. Vissa sjuksköterskor 

reagerade mycket starkt på dessa indirekt hotfulla situationer. Kornhaber och Wilson 

(2011) beskrev hur sjuksköterskor som jobbade uteslutande med brännskadade patienter 

upplevde oro och rädsla då de hade tankar att de själva riskerade utsättas för brännskador. 

En liknande typ av reaktion lyfte även Hunt (2007) som beskrev hur studenter kunde 

uppleva obehag grundat i rädsla i möte med hemlösa familjer – studenterna insåg att det 

var mycket lite som skiljde dem själva från de hemlösa. Rädsla kunde även uppstå när 

deltagaren kände sig osäker över sitt eget förfarande, eller att han eller hon var otillräcklig i 

sin roll som sjuksköterska (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005).  

Emotionell smärta, sårbarhet och sorg 

Emotionell smärta och sorg var vanligt i samband med dödsfall (Arieli, 2013; Shorter & 

Stayt, 2010). Intensiteten av den emotionella upplevelsen kunde vidare kopplas till 

vårdrelationen; relationer präglade av empati och sympati utlöste mer smärta i samband 

med dödsfallen. Smärta i samband med dödsfall sågs dock som något oundvikligt, speciellt 

då deltagarna betonade att den empati och vårdrelation som låg till grund för den 

emotionella smärtan var väsentliga för att kunna utföra god omvårdnad (Shorter & Stayt, 

2010). Yttermera beskriver Van Sant och Patterson (2013) betydelsen av att kunna vara 

emotionellt sårbar vid vårdande av patienter med svår emotionell smärta. Sårbarheten 

beskrevs i dessa situationer vara kopplade till den empati som även här har beskrivits 

nödvändig för att kunna lindra patientens smärta på ett tillfredsställande vis. Van Sant och 

Patterson (2013) menade att sårbarhet är väsentlig, men att detta inte nödvändigtvis leder 

till emotionell smärta, förutsatt att sjuksköterskan använder effektiva coping-mekanismer 

(funktionella strategier att hantera negativa emotioner på). I motsats till detta beskrev 

Tema et al. (2011) de upplevelser av emotionell smärta och nedvärdering som 

sjuksköterskor upplevde i möte med patienter på en rättspsykiatrisk anstalt. Dessa patienter 

beskrevs förstöra sjuksköterskornas självförtroende och de upplevde sig värdelösa samt 

ifrågasatta.  

 

Sjuksköterskans reaktioner och dess påverkan på vården 

Genomgående i alla artiklar betonas distansering som det sätt sjuksköterskan skyddar sig 

själv på, med varierande påverkan på vården. Distansering uttrycktes på olika sätt: genom 

undvikande av patienten (Michaelsen, 2012), emotionell distans i mötet med patienten 



 15     

(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Van Sant & 

Patterson, 2013), genom att utföra uppgifter hastigt (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; 

Dongen, 2001), att fokusera på praktiska uppgifter framför vårdrelationen (Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2005; Michaelsen, 2012), att undvika ömsesidighet och emotionell kontakt 

med patienten (Michaelsen, 2012; Van Sant & Patterson, 2013) samt genom favorisering 

av vissa patienter framför andra (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Patienter kunde 

ignoreras eller isoleras och deras problem försummas (Bradbury-Jones & Taylor, 2013; 

Michaelsen, 2012).  

Ett flertal studier pekar på att sjuksköterskan använder distansering för att skydda sig själv 

(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Hunter, 2006; 

Michaelsen, 2012; Van Sant & Patterson, 2013). Dock kunde överdriven eller dåligt 

hanterad distansering leda till oförmåga att utföra adekvat vård och försämrad eller förstörd 

vårdrelation (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Hunter, 

2006; Michaelsen, 2012; Van Sant & Patterson, 2013). Vidare kunde bagatellisering av 

vissa patienter och deras upplevelser, förminskning av vissa patienter, nonchalans i möte 

med vissa patienter och avsaknad av respekt gentemot vissa patienter uppstå (Michaelsen, 

2012). Det kunde även resultera i kategorisering av patienter (Hunter, 2006). I yttersta fall 

resulterade distansering i neglekt av patienten, och att viktiga symtom missades 

(Michaelsen, 2012).  

Sjuksköterskan kunde hantera situationen på ett positivt sätt, som har beskrivits bidra till 

utveckling av vårdrelationen, personlig och professionell utveckling, ökad vårdkvalitet, 

ökad läkningsprocess (Van Sant & Patterson, 2013) och ökad yrkestillfredsställelse (Picco, 

2010). Sjuksköterskans ökade tillfredsställelse och utveckling beskrevs kunna leda till god 

vård präglad av kärlek och empati (Van Sant & Patterson, 2013), förståelse och 

uppskattning samt förtroende för och från patienten (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sammantaget har följande situationer beskrivits i studerade artiklar utlösa emotionella 

svårigheter hos vissa sjuksköterskor: allmän kroppsvård, vård av hemlösa familjer, 

patienter med brännskador, vård av avlidna patienter, vård under den senare delen av 

livshotande sjukdomsförlopp, patienter som ter sig icke-följsamma, patienter med psykisk 

ohälsa samt patienter i forensisk vård. De emotionella upplevelser som uppstått i samband 

med dessa situationer kan övergripande kategoriseras som maktlöshet, avsmak och obehag, 

ambivalens, rädsla och oro samt emotionell smärta, sårbarhet och sorg. I resultat-

diskussionen illustreras främst distansering och emotionellt arbete som reaktion på 

känslomässiga utmaningar sjuksköterskan möter i sin kliniska vardag. 

  

Sjuksköterskans ideal 

Av föreliggande studie framkom att etiska och moraliska dilemman kunde utlösa 

ambivalens i samband med omvårdnad (de Bal et al., 2006; Reed & Fitzgerald, 2005; 

Tema et al., 2011) och beskrevs främst uppstå när deltagarna upplevde emotioner som 

stred emot deras etiska principer eller försvårade utförandet av god omvårdnad. De Bal et 

al. (2006) beskriver begäran om eutanasi som lätt att förstå, men samtidigt kände många 

deltagare att de inte kunde hjälpa på grund av personliga etiska principer. De vill kunna 

hjälpa patienterna, men det som patienten begär strider mot deras principer. Därigenom 

utlöses ambivalenta reaktioner. Liknande reaktioner beskrivs av Reed och Fitzgerald 

(2005) samt Tema et al. (2011). Sjuksköterskans ideal baseras på mänskliga rättigheter, där 

alla människor har rätt till lika vård. Detta illustreras av Tema et al. (2011), där 

sjuksköterskorna, trots att vissa till och med misshandlats av patienterna, uttrycker en 

önskan att hjälpa dem.  

Bilden av den goda sjuksköterskan har tidigare beskrivits av patienter som varma och 

genuina människor vilka är generösa, milda och toleranta. De har inom sig själva godhet 

som de utstrålar till omgivningen och makten att inte endast hjälpa, men att ge patienterna 

själva kraft (Halldorsdottir, 2008). Beskrivningar av sjuksköterskor som änglaliknande 

varelser förekommer (Alavi, 2005; Halldorsdottir, 2008; Holmes et al., 2006). Även det 

ideal som inte skapar en övermänsklig bild av sjuksköterskan kan dock medföra höga krav 

på henne i många situationer, bland andra när hon inte själv reagerar på ett sätt som socialt 

anses godtagbart, eller när hon reagerar med känslor som försvårar upprätthållandet av 

professionalism i mötet med patienten. Det sistnämnda sammanfaller med föreliggande 

studie och beskrevs av studenter i Arielis (2013) studie, där studenterna upplevde avsmak 

och ovilja i samband med kroppsvård. Detta har tidigare beskrivits (Holmes et al., 2006; 

Lawler, 1991) att dessa typer av reaktioner är vanliga inom vården, men att de sällan lyfts 

då sjuksköterskor socialiseras till att undertrycka och förneka dessa emotioner. Detta 

påpekar även Alavi (2005) som vidare menar att det dock kan medföra negativa 

konsekvenser för vården, bland annat distansering till och objektifiering av patienten. Detta 

är tvärtemot de principer som beskriver god vård, där personcentrerad omvårdnad med 

fokusering på individen bakom sjukdomen bör stå i centrum.  
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Upplevelsen av obehag som brist på kontroll  

När sjuksköterskor upplevde att de inte hade, eller tappade, kontrollen i en situation 

uppstod känslor som maktlöshet, otillräcklighet, rädsla, obehag och avsmak (Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2007; Hunter, 2006; Kornhaber & Wilson, 2011; Tema et al., 2011). I 

samband med dessa upplevelser uppstod stress. Maktlöshet uppstod då sjuksköterskorna 

inte kunde hjälpa patienten, vare sig lindra deras lidande (De Bal et al., 2006; Kornhaber & 

Wilson, 2011) eller påverka deras beteende (Hunter, 2006; Michaelsen, 2012; Tema et al., 

2011). Upplevelsen av maktlöshet varierade mellan de olika studierna, där betoning kunde 

ligga på frustration (Hunter, 2006; Michaelsen, 2012) eller hjälplöshet och obehag 

(Kornhaber & Wilson, 2011; Tema et al., 2011). Detta hade generellt negativ inverkan på 

sjuksköterskans välmående (Hunter, 2006; Kornhaber & Wilson, 2011; Tema et al., 2011) 

och kunde leda till minskat självförtroende. Vidare bidrog denna upplevelse till att 

sjuksköterskor i vissa fall distanserade sig, då de kände att de inte kunde påverka 

situationen (Hunter, 2006; Michaelsen, 2012; Tema et al., 2011).  

Avsaknad av kontroll kan även utlösa rädsla i hotfulla situationer, som bland annat Tema 

et al. (2011) och Reed och Fitzgerald (2005) beskriver. I båda dessa fall uttrycker 

sjuksköterskorna att de inte kan förutse patienternas beteenden, samt att dessa patienter 

antas vara aggressiva. Därigenom antar vissa sjuksköterskor att de kan komma utsättas för 

våld. Viktigt att understryka här är att sjuksköterskorna i Tema et al. (2011) studie faktiskt 

hade erfarit våld från patienterna; i kontrast med detta behövde inte deltagarna i Reed och 

Fitzgeralds (2005) studie nödvändigtvis utsättas för detta. Hotet och våld framstår vara 

socialiserat, då det endast behövdes antydan till aggressivt beteende och fientlighet från 

patienternas sida för att bekräfta sjuksköterskornas misstankar att patienter på psykiatrisk 

avdelning kan vara farliga (Reed & Fitzgerald, 2005). En parallell kan dras till situationer 

där patienten har utsatts för obehagliga eller skrämmande situationer. Mötet med patienter 

som utsatts för våld i nära situationer (Bradbury-Jones & Taylor, 2012) och patienter som 

var hemlösa (Hunt, 2007) utlöste obehag hos vissa sjuksköterskor respektive studenter. I 

början beskrev studenterna obehag då de för första gången i praktiken upplevde den 

situation de hemlösa befann sig i; det de tidigare endast haft teoretisk kunskap om blev 

genom mötet en genuin emotionell upplevelse (Hunt, 2007). Konsekvenserna av 

distansering till följd av rädslan varierar; dock bör Bradbury-Jones och Taylor (2013) 

studie som undersöker sjuksköterskors reaktioner till kvinnor utsatts för våld i nära 

relationer lyftas här. Konsekvenserna av att ignorera patientens problem och att emotionellt 

distansera sig i dessa situationer är oetiskt och sätter dessa patienter i fara då dessa löper 

ökad risk att utsättas för både mord och suicid i jämförelse med den övriga populationen 

(Bradbury-Jones & Taylor, 2013). Vidare gör Michaelsen (2012) gällande att det finns 

evidens för att distansering ledde till att viktiga symtom missades. Medan detta inte är 

applicerbart till alla vårdsituationer vill författarna till föreliggande examensarbete ändå 

understryka att distansering enligt studiens resultat kan medföra allvarliga konsekvenser 

för patienten.  

Främmande situationer kunde likaså utlösa obehag och avsmak hos deltagarna: detta 

beskrevs främst vid allmän kroppsvård (Arieli, 2013; Dongen, 2001; Voigt, 2001) innan 

habituering (tillvänjning) skett (Dongen, 2001). Kroppsvården i omvårdnad skiljer sig från 

andra sociala interaktioner och ställer krav på intimitet mellan vårdgivare och vårdtagaren. 

Alavi (2005) beskriver hur sjuksköterskestudenter måste vänja sig vid dessa ”extra-

ordinära” situationer, och att det rådande synsättet inom vården omtolkar dessa situationer 

till ordinära och hanterbara. Arieli (2013) ger gott stöd till denna tolkning, där kroppsvård 

av patienten med stora sår och amputationer utlöste mycket starka emotioner, så pass att en 
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deltagare beskrev det som att hon var på väg att ”bryta ihop”. Dongen (2001) påpekar att 

allmän kroppsvård sällan diskuteras inom sjukvården, vilket även speglas i den begränsade 

litteratur som finns i området. Alavi (2005) menar att sjuksköterskor och studenter måste få 

möjlighet att ventilera sina upplevelser och emotioner i ”trygga miljöer” för att utveckla 

goda coping-strategier, som därigenom möjliggör god och empatisk omvårdnad. Detta 

beskrivs även av Voigt (2001) där studenter i PNG kände sig bekväma att diskutera när de 

kände att kollegorna och miljön var öppen och tillåtande för diskussioner av svåra 

emotionella upplevelser.  

 

Sårbarhet och empati  

Att kunna vara sårbar och mottaglig för patienten är grunden för att empatisera med, och 

därigenom skapa en god relation till patienten. Van Sant och Patterson (2013) diskuterar 

genomgående vikten av sårbarhet och empati samt att sårbarhet inte nödvändigtvis måste 

medföra negativa konsekvenser i form av emotionell smärta för sjuksköterskan. Shorter 

och Stayt (2012) fann att deltagarna själva ansåg att en god vårdrelation var väsentlig för 

att kunna ge god omvårdnad; dessa sjuksköterskor ansåg även att den smärtan som dödsfall 

medförde var en oundviklig komponent av sjuksköterskans arbete. Sårbarhet och 

mottaglighet ställs emot distansering och undvikande. Detta har beskrivits vara skydds-

mekanismer vilka kan medföra emotionella smärta (Van Sant & Patterson, 2013). Att 

beskriva vårdrelationen på en skala från empati och öppenhet till distansering och 

objektifiering i andra änden förekom (Dongen, 2001). Vidare framstår distansering som en 

vedertagen copingstil. Halldorsdottir (2008) menar även att en viss distansering är 

nödvändig för att kunna upprätthålla professionalism och för att ge utrymme för patientens 

autonomi. Dock framgår av ett flertal studier att denna balansgång mellan empati och 

distansering inte alltid var lätt att upprätthålla.  

Distansering och abjektion 

Sjuksköterskans ideal, upplevelsen av kontroll samt sårbarhet och empati påverkar alla 

vårdrelationen och därigenom vårdkvalitet. Distansering i samband med omvårdnad 

förekom i alla studier, i varierande grad och olika form, dock kan detta ses som ett socialt 

godtagbart sätt att hantera emotionellt svåra situationer på. Vissa sjuksköterskor väljer 

ibland fokusera på den fysiska omvårdnaden för att undvika påfrestande emotionella 

relationer (Smith, 1992). Henderson (2001) spekulerar att sjuksköterskor har olika 

uppfattningar om värdet av emotionellt avskiljande kontra emotionellt engagemang. Hon 

fann att många sjuksköterskor såg emotionell avskiljande som ett sätt att vara objektiv och 

engagemang att vara subjektiv. Vidare fann Maguire (1985) att sjuksköterskor använde 

distanseringsstrategier i sin rädsla för att inte kunna hantera egna starka emotioner i 

känslomässigt betungande situationer. Emellertid beskrivs distansering vara väsentlig för 

att uppnå en professionell och genuin vårdrelation. Att finna balansen mellan distansering 

som signalerar respekt för patienten (Halldorsdottir, 2008) och distansering som förmedlar 

avfärdande av patientens besvär (Bradbury-Jones & Taylor, 2013) faller sig inte vara lätt, 

speciellt då distansering främst relateras till emotionellt svårhanterliga situationer. 

Distansering förefaller sig likna undvikande, vilket beskrivs vara vanligt i 

konflikthantering bland sjuksköterskor (Hunter, 2005; Mahon & Nicotera, 2011). Att 

undvika emotionellt påfrestande situationer är inte bara begränsat till patientrelationer, utan 

även till relationer mellan kollegor på arbetsplatsen (Arieli, 2013; Hunter, 2005). 

Distansering kan därmed ses som ett sätt att undvika konflikter eller emotionellt svåra 

situationer på. Då denna coping-mekanism har beskrivits medföra allvarliga konsekvenser 

i vissa fall (Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Michaelsen, 2012) bör detta uppmärksammas 
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inom vården. Utöver att uppmärksamma problemet bör den bakomliggande orsaken 

behandlas: de emotionella svårigheterna. Genom att lyfta dess förekomst och utrusta 

sjuksköterskor med egen kraft samt mer funktionella emotionella strategier ger större 

förmåga till problemlösning. 

Undvikande och distansering som coping-mekanismer beskrivs av Kristeva (1982) i 

samband med hennes utvecklande av begreppet abjektion. Teoretiskt hävdar ett antal 

forskare att abjektion förekommer inom vården (Bradbury-Jones, 2012; Holmes et al., 

2006; Jacob, Gagnon, & Holmes, 2009; Rudge & Holmes, 2010; Wiltshire & Parker, 

1996), samt att belysande av detta fenomen förklarar i vissa fall varför vård försummas, 

trots adekvat utbildning inom ämnet (Bradbury-Jones & Taylor, 2013). Abjektion relateras 

till gränsöverskridande situationer, där utlösande stimuli uppfattas som hotfulla för 

sjuksköterskans subjektivitet. Sjuksköterskans strävan att upprätthålla idealbilden är 

energikrävande, vilket har belysts av bland annat Holmes et al. (2006).  Om sjuksköterskan 

försöker göra detta i alla vårdsituationer kommer han eller hon ändå förr eller senare i 

verkligheten att möta situationer där det är omöjligt att upprätthålla idealet till fullo. 

Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) föreslår i sin empiriska studie från Sverige att i de 

flesta vårdsituationer verkar sjuksköterskans val av strategier vara spontant och inte 

resultat av medvetna val. Det hävdas i litteraturen (Alavi, 2005; Bradbury-Jones & Taylor, 

2013; Holmes et al., 2006; Lawler, 1991; Wiltshire & Parker, 1996) att sjuksköterskor har 

socialiserats att inte verbalisera vissa tankar och känslor. Studien av Bradbury-Jones och 

Taylor (2013) exemplifierar att begreppet abjektion kan användas för att förstå varför vissa 

fenomen ignoreras eller nedtonas; i deras fall kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

I mötet med det som litteraturen beskriver vara avvikande: patienter vars kroppar är 

skadade (Arieli, 2013; Kornhaber & Wilson, 2011; Dongen, 2001), människor i livets allra 

sista tid (Shorter & Stayt, 2012), människor med psykiska besvär (Reed & Fitzgerald, 

2005; Tema et al., 2011), hemlösa (Hunt, 2007) eller är utsatta för våld i nära relationer 

(Bradbury-Jones & Taylor, 2013), reagerar vissa sjuksköterskor genom att distansera sig. 

Således kan det benämnas som uttryck för abjektion (Kristeva, 1992). Författarna för 

föreliggande examensarbete vill härigenom understryka det som Bradbury-Jones och 

Taylor (2013) menat med sin studie; att undersöka svåra emotionella upplevelser som 

annars sällan diskuteras kan förklara varför, trots god utbildning och förståelse för diverse 

fenomen, förblir vården i vissa fall bristande. 
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Metoddiskussion 

Val av metod              

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskors emotionella utmaningar i möten 

med patienter beskrivs i den vetenskapliga litteraturen. För att besvara denna forsknings-

fråga valdes att göra en systematisk litteraturstudie i enlighet med Rosén (2012) baserade 

på forskning med kvalitativ design. Enbart kvalitativa studier valdes då det anses vara 

mindre lämpligt att i en litteraturstudie blanda studier utförda med olika metodik 

(Henricson, 2012; Rosén, 2012). För denna studie bedömdes en kvalitativ ansats vara mest 

relevant då syftet var att belysa frågeställningen. En styrka med kvalitativa studier är att 

sådana genererar djupare beskrivningar och djupare förståelse av ett fenomen eller 

individers levda erfarenhet (Henricson & Billhult, 2012). Kvantitativa studier skulle kunna 

påvisa statistiska samband mellan olika variabler och faktorer. Vidare skulle forskning med 

kvantitativ design ge mer generaliserbara resultat än kvalitativa studier, men inte samma 

djup och innebördsrikedom (Priebe & Landström, 2012). En rik och tydligt beskriven 

empiri insamlad i flera olika kontexter bidrar till att stärka studiens giltighet. Därmed 

bedöms studiens fynd vara överförbara till andra sammanhang.  

Ett alternativ till att göra en litteraturstudie hade varit någon form av datainsamling såsom 

en enkät-, intervju- eller observationsstudie (Danielson, 2012). En sådan typ av studie med 

anknytning till denna studies syfte skulle dock kräva en god utvecklad metodologisk 

skicklighet för till exempel intervjuer vilket författarna till detta examensarbete inte anser 

att de besitter. Den vetenskapliga litteraturen gav tillgång till ett omfattande heterogen 

kunskapsmassa i en internationell kontext. Interkulturella jämförelser blev möjliga, vilket 

hade varit svårare att göra med en Sverigebaserad empirisk studie.   

Datainsamling 

En svårighet vid litteratursökningen har varit att terminologin i anslutning till det ämne 

som initialt valdes inte är enhetlig samt att befintliga ämnesord i MeSH inte var helt 

adekvata och passande till de ursprungliga begreppen. Karlsson (2012) framhåller också att 

ett problem med sökning via ämnesord i databaser är att det kan ta tid innan nya begrepp 

etableras. Genom en kombination av olika sökord i PubMed och CINAHL samt 

användande av citatreferenser erhölls ett antal artiklar som bedömdes ha tillräckliga data 

för att arbeta vidare med. Dock hade detta urval erhållits på bekostnad av systematiken 

varför författarna, i samråd, i ett rätt sent skede beslutade att delvis revidera sökningarna. 

Revideringen resulterade i åtta nya artiklar inkluderades. Författarna till detta 

examensarbete vill betona att detta gjordes för att upprätthålla studiens systematik och 

minimera bias. Därigenom ökade studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 

2012). Sökningen utfördes i såväl PubMed som CINAHL för att minska möjligheten att 

någon väsentlig artikel missades vilket stödjer studiens trovärdighet (Henricson, 2012). 

En ytterligare begränsning vad gäller systematiska litteraturöversikter är att de ämnesord 

som har använts för att kategorisera en artikel alltid är fråga om en tolkning (Karlsson, 

2012). I detta arbete kan det innebära att vissa relevanta artiklar inte fångades in vid 

specialiserade litteratursökningen.  

Urval 

I enlighet med Rosén (2012) har urvalskriterier vid denna specialiserade sökning fastställs 

utifrån föreliggande studies syfte. De framtagna artiklarna var skrivna på engelska och 
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hade tillgängliga abstrakt. Språkbegränsningen sågs som en svaghet då det kan påverka 

studiens systematik. Inkludering av publikationer på andra språk hade eventuellt kunnat 

bidra med en nyansering av resultaten, och därmed en större innebördsrikedom, då de 

fenomen som studerades kan tänkas vara kulturellt betingade. Studier från olika delar av 

världen med heterogen demografisk kunskapsmassa användes för att betrakta ämnet ur ett 

globalt perspektiv. Detta kan ses som en form av triangulering där flera olika synvinklar 

bidrar till att höja trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Tillförlitligheten 

stärktes genom kritisk källgranskning. Endast original artiklar som har granskats innan 

publicering av de vetenskapliga tidskrifterna genom så kallat peer-review-förfarande togs 

med. För att höja studiens etiska värde inkluderades endast artiklar som genomgått etisk 

prövning eller uppvisade hög etisk medvetenhet (Wallengren & Henricson, 2012). Utav de 

femton artiklar inkluderade i resultatet hade tolv fått godkännande från etiska kommittéer, 

och de tre som inte fått detta (Dongen, 2001; Picco, 2010; Voigt, 2001) diskuterade etiska 

reflektioner i deras studier.  

Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext rekvirerades; detta bidrog till ökad kvalitet av 

studien. Artiklarna som inkluderades i resultaten var publicerade mellan år 2000 och år 

2013. Dock kan påpekas att endast två av artiklarna inte faller inom den vanligtvis 

rekommenderade tioårsgränsen (Forsberg & Wengström, 2013); dessa är tolv år gamla 

(Dongen, 2001; Voigt, 2001). Författarna till detta examensarbete bedömde detta vara 

godtagbart med tanke på artiklarnas relevans för studien. Vidare har inte flera studier av 

samma författare inkluderats i resultatet för att öka spridningen i studerade kontexter och 

på så sätt höja studiens trovärdighet. Två av de inkluderade artiklarna (Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2005; Michaelsen, 2012) tillkom via så kallad manuell sökning (Karlsson, 

2012).  

Systematisk kvalitetsgranskning av de 15 granskade artiklarna utfördes av båda författarna 

gemensamt med stöd av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga I), 

modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) vilket ökade studiens trovärdighet. Artiklarna som ingick i resultatet fick  betyget I, 

vilket klassas som hög kvalitet, med undantag av tre artiklar som värderades vara av 

kvalitet II vilket klassas som medelhög kvalitet. Grunden till denna bedömning var att det 

bland annat inte framgick att artiklar som skrivits av en ensam författare hade genomgått 

peer debriefing eller att metodbeskrivningen inte bedömdes vara tillräckligt fyllig. 

Författarna har ändå valt att inkludera dessa artiklar, då de har ansetts bidra med perspektiv 

som skapar en helhetsbild. Författarna till föreliggande studie kombinerade metodlitterratur 

och granskningsprotokollet (bilaga I) för att bedöma artiklarnas kvalitet. Detta gjordes då 

författarna upplevde en viss osäkerhet i att enbart använda granskningsprotokollet på grund 

av dess korta beskrivningar, samt författarnas bristande erfarenhet.  

Förförståelse 

Denna studie är genomförd under sista året av författarnas sjuksköterskeutbildning. Det 

innebär att den kunskap vi bär från tidigare kurser ingår i vår förförståelse (Priebe & 

Landström, 2012). Vi har inte akademiskt studerat ämnen anknutna till studiens syfte 

utöver det som ingått inom sjuksköterskeutbildningens ram. Utöver den verksamhets-

förlagda utbildningen har vi inte någon längre erfarenhet av arbete inom vården som skulle 

kunna påverka vår förförståelse. Detta innebär dock inte att förförståelse saknas. I vår 

förförståelse ingår också medvetenhet om att vi inte kan fånga studieobjekts fullständiga 

ontologi (Priebe & Landström, 2012). Det innebär att vi är medvetna om att studieresultat 

på inget sätt utgör den fullständiga och absoluta sanningen om det studerade fenomenet. 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/kommitt%C3%A9
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Därmed har vi försökt närma oss det med stor öppenhet, medvetna om att vi endast kan 

uppnå en partiell förståelse av vissa aspekter. 

Dataanalys 

Presentationen är vald med avsikt att öka textens tillgänglighet. Författarna vill även 

framhålla att eventuella skillnader i sjukvårdssystem och kulturer påverkar överförbarheten 

av studien; då artiklarna är tagna från många olika delar av världen kan detta å ena sidan 

minska studiens överförbarhet, och därmed giltighet, till en svensk kontext. Å andra sidan 

bidrar detta till ett rikare perspektiv. Därutöver så kan fenomen som återfinns i flera olika 

kontexter antas vara mer generella.  

En svårighet vid analys av engelsk text och vid beskrivning av emotioner är att den exakta 

innebörden och nyansen kan vara svår att översätta mellan olika språk. Författarna har 

ändock valt att översätta termer och citat till svenska för att öka examensarbetets läsbarhet 

för en svensk läsekrets. Författarna har efter bästa förmåga försökt göra dessa över-

sättningar. För att förtydliga och öka precisionen har den engelska termen bifogats inom 

parantes där det har ansetts vara lämpligt. 

Efter gemensam insamling av relevanta artiklar bearbetade författarna dessa var för sig och 

jämförde sedan sina resultat sinsemellan. Författarna förde även var sin loggbok under 

dataanalysprocessen. Detta medförde mindre risk för feltolkning eller att något skulle ha 

missats, det öppnade upp möjligheter för fördjupning genom diskussion samt minskade 

risken för bias genom att olika resultat och tolkningar reflekterades över tillsammans 

(Henricson, 2012). Dessutom genomfördes denna studie under en grupphandledning, peer 

debriefing, vilket öppnade upp en diskussion kring utmanande och kritiska frågor 

(Henricson, 2012). Sådana diskussionsforum lyfter även förgivettagna antaganden som 

annars kanske hade blivit förbisedda (Henricson, 2012).  

Slutsats 

Resultatet tyder på att emotionella svårigheter förekommer. De svårigheter som framkom 

innefattar upplevelser av maktlöshet och otillräcklighet, ambivalens, stress, rädsla och oro, 

emotionell smärta och sårbarhet samt avsmak och obehag. Sjuksköterskor vilka inte 

lyckades hantera emotionella påfrestningar använde sig oftast omedvetet av distansering 

och undvikande som skyddsmekanism. Resultaten visar på att den emotionella kompetens 

som krävs för att hantera emotionella svårigheter adekvat varierar mellan sjuksköterskor. 

Resultatet tyder på att detta kan leda till en försämrad vårdrelation, med avsaknad av tillit 

och ömsesidighet i relationen samt att det finns risk för att viktiga symtom förbises. 

Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Sjuksköterskans emotionella arbete i samband med omvårdnad och mötet med patienten 

behöver eventuellt uppmärksammas bättre. Dels behöver kliniskt verksam hälso- och 

sjukvårdspersonal samt studenter diskutera sina emotionella utmaningar; dels finns behov 

av ytterligare empirisk forskning med utveckling av teori och terminologi. En ökad 

förståelse för fenomen i anslutning till detta kommer att vara av värde för såväl patienters 

som sjuksköterskors välmående. 
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Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.
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Bilaga B 

Tabell 1. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 

Författare (år) 

Land 

Titel Syfte Metod samt 

teoretiskt ramverk  

Deltagare 
(bortfall inom 

parantes) 

Resultat och slutsatser Typ 

Kvalitet 

Arieli (2013)  

Israel 

Emotional work 

and diversity in 

clinical 

placements of 

nursing students. 

Att studera hur 

sjuksköterske-

studenter 

upplever VFU i 

en etniskt 

diversifierad 

miljö och hur 

de hanterar de 

emotionella 

utmaningar 

som de 

upplever i 

samband med 

detta. 

Fenomenologisk 

sociologi. Kvalitativ 

undersökning. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Dataanalys: Induktiv 

innehållsanalys 

n = 20 (0) 

Sjuksköterske-

studerande i 

samband med 

VFU under 

deras tredje år. 

10 israeliska 

araber (såväl 

muslimer som 

kristna), 9 

judar samt 1 

tjerkess (7 män 

och 13 

kvinnor). 

Emotionella svårigheter uppstod i samband med två olika 

situationer: 

1. Att möta närstående till en avliden patient 

2. Att utföra kroppsvård på svårt skadade kroppar 

(patienter med stora sår och amputationer) 

De emotionella svårigheterna var tunga; en student 

beskriver hur hon ”nästan bröt ihop”. De emotionella 

svårigheterna var: 

a. att upprätthålla rollen som sjuksköterska: att vara stark 

inför närstående och kunna stödja dem; studenten 

upplevde sorg/ville gråta men ville inte visa detta inför 

närstående 

b. Att överkomma känslor av avsmak och förbittring som 

uppstod i samband med kroppsvård 

I samband med emotionella svårigheter reagerade 

studenterna på liknande sätt; antingen med emotionell 

distansering, likgiltighet inför patienten och fysisk 

avskildhet. 

Andra studenter utförde emotionellt arbete i dessa 

situationer; de överkom svårigheterna genom inre 

motivation som relaterades till deras vilja att bli 

sjuksköterskor. Denna motivation var stark då de 

upplevde att omvårdnad av sjuka människor gav dem 

tillfredsställelse.  

Emotionellt arbete behövde utföras i möte med dessa nya 

(K) 

I 
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och oväntade situationer, då studenterna insåg att 

sjuksköterskans yrkesroll även innefattade ”smutsigt 

arbete”. Studenterna beskrev att de behövde se rationellt 

på situationen (de beskrev starka reaktionen såsom 

överreaktioner som förhindrade dem att utföra god 

omvårdnad), och var tvungna att förändra inre 

föreställningar och perceptioner för att kunna fortsätta 

arbeta.  

I materialet kunde inga skillnader mellan studenterna 

spåras som kunde härledas till etnicitet, religion eller kön. 

Blomberg och 

Sahlberg-Blom 

(2007) 

Sverige 

Closeness and 

distance: a way of 

handling difficult 

situations in daily 

care. 

Att beskriva 

hur 

vårdpersonal 

som var 

inblandade i 

behandlingen 

av patienter 

med 

avancerade 

sjukdomstill-

stånd hanterar 

besvärliga 

situationer  

Fenomenologisk 

kvalitativ 

undersökning. 

Datainsamling: 

Bandinspelning från 

16 diskussioner i 

fokusgrupper (2-8 

deltagare, legitimerad 

och icke-legitimerad 

kvinnlig vårdpersonal) 

Dataanalys: 

Fenomenologisk 

analys   

n = 77 (0) 

Personal vid tre 

olika vård-

enheter 

(palliativ 

slutenvård och 

ASIH) 

Personalen använder närhet och distansering som en 

metod för att hantera besvärliga situationer. De har ett 

behov att kunna reflektera över hur de hanterar besvärliga 

situationer och om dessa inte hanteras väl finns risk för 

att vården inte blir optimal. 

Teman som beskriver faktorer som påverkar upplevelsen 

av svåra situationer samt hur de hanteras:  

1. identitet (innefattar identitet och god självkännedom, 

kunskap, mod) 

2. mening” (att uppleva vården meningsfull) 

3. gränssättning och beröring (i svåra situationer skapa 

distans för att ”rädda sig själva” men samtidigt våga röra 

och bli rörd av patienten) 

4. prioritering” (av dagens arbete) 

5. teamet 

6. organisationen (vid vårdavdelning) 

(K) 

I 

Bradbury-Jones 

och Taylor 

(2013) 

Storbritannien 

Domestic abuse 

as a transgressive 

practice: 

understanding 

nurses' responses 

through the lens 

of abjection. 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

respons till 

fysiskt och 

psykiskt 

misshandlade 

kvinnor i 

Kvalitativ studie. 

Datainsamling: 

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer 

Dataanalys: 

n = 27 (0) 

Barnmorskor 

och distrikts-

sköterskor 

 

 

Författarna föreslår att sjuksköterskans ignorering av 

misshandel i hemmet inte nödvändigtvis är relaterad till 

avsaknad av kunskap, misstro eller neglekt. De föreslår 

att konceptet ”abjektion”, förklarar varför sjuksköterskors 

praktik i samband med våld i hemmet ibland är bristfällig. 

I konfrontation av den hemska förteelsen (våld mot 

kvinnor i hemmet) skyddar sjuksköterskan sig själv 

(K) 

I 
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hemmet utifrån 

Kristevas teori 

om abjektion 

innehållsanalys  genom att ignorera detta istället för att öppna upp sig, ta 

emot information och riskera att själv bli sårad i denna 

process.  

De Bal, 

Dierckx de 

Casterlé, De 

Beer och 

Gastmans  

(2006) 

Belgien 

Involvement of 

nurses in caring 

for patients 

requesting 

euthanasia in 

Flanders 

(Belgium): A 

qualitative study 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

engagemang i 

vården av 

patienter som 

begärt eutanasi 

 

Kvalitativ design 

Grounded theory 

Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer inspelades 

och transkriberades 

och innehåll 

analyserades därefter 

för teman 

 

n = 15 (0)  

(Varav 10 

kvinnliga, 5 

manliga 

sjuksköterskor 

verksamma vid 

en av tre 

följande 

vårdavdel-

ningar: två 

medicinska 

avdelningar vid 

två olika 

sjukhus, eller 

en palliativ 

vårdavdelning)  

 

Sjuksköterskor som fick begäran om eutanasi från 

patienter kände en intensiv moralisk konflikt. Många 

visste inte hur de exakt skulle tolka förfrågningen. De 

som personligen var positiva till eutanasi kände sig 

maktlösa då den belgiska lagstiftningen vid tiden för 

undersökningen inte tillät detta. De som var negativt 

inställda upplevde svårigheter eftersom patientens önskan 

avvek från deras egen moral. Dessa sjuksköterskor 

upplevde en inre moralisk konflikt när de mötte 

patientens lidande och de försökte ofta agera i strid mot 

patientens önskan genom att söka alternativa lösningar. 

De sjuksköterskor som tillät sig att bli berörda av 

patientens önskan upplevde en inre kamp och tog frågan 

till sig personligen. Sjuksköterskornas inställning till 

eutanasi var dock sällan klart för eller emot, vilket 

resulterade i ambivalenta känslor. 

Sjuksköterskor som arbetade på palliativa 

vårdavdelningar fick mycket oftare förfrågningar om 

eutanasi än de som arbetade på vanliga vårdavdelningar. 

Detta ansågs vara skälet till mindre intensiva emotioner 

på palliativa avdelningar. När sjuksköterskor första 

gången fick frågan vart de överraskade och reagerade 

med chock samt visste inte hur de skulle hantera 

situationen. Med tiden lärde de sig att hantera frågan. 

Illegaliseringen av eutanasi ledde till maktlöshet, vilket 

var den dominerande känslan. De kände också 

nedstämdhet, sorg, oro, skuld, bekymmer, kval samt 

moralisk omvälvning. Dessa känslor berodde främst på 

att de upplevde ett misslyckande i omvårdnaden och 

frustration. Men de upplevde också positiva känslor då 

frågan innebar att patienten litade på dem och det ökade 

deras ansvarskänsla. Graden av positiva känslor 

påverkades av i vilken utsträckning sjuksköterskan kunde 

prata öppet om förfrågningen och de med denna 
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åtföljande känslor. Det fanns en skillnad i kultur mellan 

palliativa och andra vårdavdelningar. På palliativa 

avdelningar fanns mera tid för att diskutera med och 

stödja patienten samt det var lättare på sådana 

avdelningar att diskutera frågan. På palliativa 

vårdavdelningar fanns en atmosfär som gav större 

möjligheter att diskutera, och dela känslor, med kollegor 

vilket mildrade spänningar. Där fanns också ett större 

stöd från kollegorna och denna solidaritet förbättrade 

coping-processen samt att erfarna kollegor kunde gå in 

och avlösa mindre erfarna. På icke-palliativa avdelningar 

tog sjuksköterskorna i högre grad med sig upplevelserna 

hem.       

Dongen, Van 

(2001) 

Nederländerna 

It isn't something 

to yodel about, 

but it exists! 

Faeces, nurses, 

social relations 

and status within 

a mental hospital. 

Att tematiskt 

studera avsmak 

och förakt i 

förhållande till 

kroppsligt 

avfall 

(extrementer) 

och 

omvårdnad. 

Antropologisk studie. 

Datainsamling: Fält-

anteckningar i 

samband med 

deltagande 

observationer samt 

intervjuer/samtal 

(endast sjuk-

sköterskor) som 

spelades in under tre 

år. 

Dataanalys: 

Hermeneutiska 

cirkeln. 

Sjuksköterskor, 

undersköter-

skor och 

chefsjuk-

sköterskor på 

en geriatrisk 

vårdavdelning 

på ett mental-

sjukhus 

(antropologisk 

studie). 

Författaren noterade en diskrepans mellan vad 

sköterskorna talade om och vad de gjorde. Skötseln av 

patienters kroppar, hygienskötsel och framförallt 

extrementer diskuteras inte fastän det tar en stor del av 

deras tid. Emotionella reaktioner såsom avsmak och hur 

sådana reaktioner skall hanteras diskuteras inte. Samtidigt 

menar författaren att avsmak fungerar som ett reglerande 

patos. Sjuksköterskorna vid vårdavdelning sågs som att 

de stod lägre eftersom de utförde ”smutsigt arbete”.  

Författaren drar slutsatsen att det främsta problemet inte 

är att extrementer hör till de gömda delarna av vår kultur 

utan att avsmak och förakt är en sådan inrotad 

beståndsdel. Han föreslår att sjuksköterskeprofessionen 

kan utvecklas och förbättras om, förutom nya tekniker för 

omvårdnadsarbete, uppmärksamhet ges till hälso- och 

sjukvårdspersonalens emotioner och emotionella 

reaktioner. De emotionella reaktionerna formar inte bara 

relationen mellan personalen och patienterna utan också 

inom personalen. Genom diskussioner kan personalen 

förbättra sin kunskap om och förmåga att utföra 

emotionellt arbete.   

(K) 
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Hunt (2007) 

USA 

Enduring feelings 

of powerlessness 

as a burns nurse: 

A descriptive 

phenomeno-

logical inquiry 

Vad är den 

levda 

erfarenheten av 

sjuksköterske-

studenter i 

verksamhets-

förlagd 

utbildning som 

arbetar med 

hemlösa 

familjer? 

Beskrivande 

femenologi baserad på 

1-2 timmars inspelade 

djupintervjuer med 

studenterna som 

besvarade 

forskningsfrågan 

(syftet) med 

utveckling av själva 

upplevelserna i 

samband med kursen.  

n = 14 (0) 

sjuksköterske-

studenter (från 

två olika 

kurser) som 

utförde 

verksamhets-

förlagd 

utbildning vid 

ett logi 

(shelter) för 

hemlösa 

 

Ett antal teman uppstod i samband med analys av 

intervjuerna, som även kom att beskriva en process 

studenterna genomgick i samband med utbildningen: 

1. Ögon öppnande upplevelse: att se fattigdom och de 

fattigas smärtsamma dagliga kamp med egna ögon 

öppnade upp studenterna; de beskrev att läsa om 

fattigdom och faktiskt bemöta det var olika: genom att 

läsa om det kunde de inte känna tyngden av fattigdomen 

som de gjorde när de träffade den i verkligheten 

2. Upplevelsen av intensiva emotioner: vad som utlöste 

emotionerna varierade 

 Ångest i samband med att jobba med 

fattiga då studenten tidigare endast jobbat med patienter 

med bättre socioekonomiskt status 

 Andra fokuserade på de problem 

familjerna genomlidit; de betonar att om man inte varit i 

deras sits kan man inte föreställa sig hur svårt de haft det; 

beskriver upplevelsen som överväldigande 

3. Hemlösa familjer är både olika och lika familjer med 

hem 

 Många studenter trodde att de inte hade 

något gemensamt, beskrev mötet med familjerna som att 

komma till en annan värld 

 Vårdpersonal utgår ofta ifrån att 

patienterna delar deras priotiteringar; studenterna 

uttryckte till en början även skillnader här i ton som att 

”fattiga bryr sig inte om sin hälsa”, utan att de snarare 

fokuserade på basala överlevnadskrav 

 Genom utvecklingen av relationer mellan 

studenten och de hemlösa fann studenterna andra 

anledningar till dessa skillnader än de tidigare trott; som 

att icke-följsamhet till medicinering uppstod då 
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patienterna inte hade råd med sin medicin; detta verkade 

studenterna tidigare omedvetna om  

 De flesta fann efter detta att de upplevda 

skillnaderna minskad; vissa studenter upplevde obehag 

och rädsla i samband med upptäckten att dessa personer 

var precis som dem, bara att de saknade studenternas 

resurser  

4. Att utmana och förändra antaganden, perceptioner och 

stereotyper: genom att bygga relationer 

5. Reflektion är väsentligt: att ta sig tid att stanna upp och 

reflektera över vad som utförts, vad de sett och hört i 

korta möten och stressande miljö 

6. Att finns nya roller för sjuksköterskan: upplevelserna 

utöste granskning av deras omvårdnadsfilosofi 

Hunter (2006) 

Storbritannien 

The importance 

of reciprocity in 

relationships 

between 

community-based 

midwives and 

mothers. 

Att undersöka 

hur 

barnmorskor 

upplever och 

hanterar 

emotioner i 

deras arbete. I 

denna studie 

undersöks 

speciellt 

distriktsbarn-

morskors, 

verksamma i 

öppenvård, 

upplevelser.  

Etnografi. 

Datainsamling: 

Ändamålsenlig 

sampling. Fokus-

grupper, deltagande 

observationer samt 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Dataanalys: induktiv 

tematisk analys. 

n = 19 (0) 

Barnmorskor i 

öppenvården 

Distriktsbarnmorskor mer inriktade på relationen till 

patienten och kvinnocentrerad omvårdnad, medan de 

barnmorskor som arbetar på sjukhus i högre grad är 

uppgiftscentrerade. Författaren har utvecklat en modell 

baserad på begreppet reciprocitet (det vill säga att 

ömsesidigt ge och ta) för att illustrera varför 

distriktsbarnmorskorna i studien ibland upplevde 

emotionellt svåra situationer. 

1. Balanserat utbyte: barnmorskan ger och tar emot samt 

kvinnan (patienten) ger och tar emot. Barnmorskans roll 

är bekräftad och validerad. Arbetet upplevs som 

emotionellt givande. 

2. Avvisat utbyte: barnmorskan ger och kvinnan tar inte 

eller ger inte tillbaka. Kvinnan är fientlig, ger inte 

gensvar eller avvisar barnmorskans råd. Detta innebär en 

störning i barnmorskans roll. Emotionellt arbete behövs. 

3. Omkastat utbyte: Kvinnan ger och barnmorskan ger 

men tar inte emot det som kvinnan vill ge. Detta innebär 

en utmaning av barnmorskans gränser. Det inträffar när 

kvinnan vill ge stöd till barnmorskan eller vara överdrivet 

(K) 

I 



      VIII 

familjär.  Emotionellt arbete kävs. 

4. Ohållbart utbyte: barnmorskan ger och kvinnan tar 

emot samt kan ge tillbaka, men förväntar sig att få mer av 

barnmorskan. Detta innebär en utmaning av barn–

morskans gränser och inträffar när kvinnan har 

orealistiska förväntningar vad gäller praktiskt eller 

emotionellt stöd. Betydande emotionellt arbete krävs.    

Kornhaber och 

Wilson (2012) 

Australien 

 

Enduring feelings 

of powerlessness 

as a burns nurse: 

A descriptive 

phenomenologica

l inquiry 

Att undersöka 

känslorna av 

maktlöshet 

sjuksköterskor 

som vårdar 

svårt 

brännskadade 

patienter 

upplever.  

 

Femenologi 

Inspelade, semi-

strukturerade 

djupintervjuer 

transkriberades och 

genomgick tematisk 

innehålls analys 

 

n = 7 (0)  

(sjuksköterskor 

vid vård-

avdelning med 

inriktning 

brännskador 

från ett 

australienskt 

universitetssjuk

hus) 

 

Upplevelsen av maktlöshet var essensen av 

sjuksköterskans upplevelse i samband med vård av 

patienter som lider av brännskador. Vidare undersökning 

av denna upplevelse kunde kategoriseras i fyra bredare 

teman som beskriver upplevelsen:  

1. Otillräcklighet: att känna sig inkompetent, att 

ifrågasätta deras förmågor att utföra åtgärder riktade mot 

brännskadorna med hög kompetens; relaterades till 

patients starka smärtor som uppstod vid förbandsbyte. 

Upplevde detta ”hemskt” 

2. Oro: rädsla för det okända i samband med utskrivning 

av patienten; osäkra på och rädda för hur patienten 

kommer klara sig utan teamets support 

3. Sårbarhet: medvetenhet om att sjuksköterskan själv 

eller hennes egna närstående kan utsättas för brännskador 

De känner sig utsatta och ”maktlösa” i samband med 

dessa tankar; de undrade om de själva skulle klara av att 

hantera situationen 

4. Frustration: mycket frustration rapporterades i 

samband med att utveckla patientens självständighet; 

sjuksköterskorna kände sig otrevliga då de försökte 

motivera patienten till egenvård 

(K) 
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Michaelsen 

(2012) 

Danmark 

Emotional 

distance to so-

called difficult 

patients. 

Att utforska 

sjuksköterskors 

relation till de 

patienter som 

ses som 

besvärliga. 

Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Datainsamling: 

Deltagande 

observationer och 

intervjuer. 

Dataanalys: 

Innehållsanalys   

n =12 (0) 

(sjuksköterskor 

inom 

öppenvården) 

Följande teman beskrevs i artikelns resultat: 

1. Övertalning: Denna strategi baserades på tron att 

patienten skulle acceptera råd och instruktioner. Detta 

kunde göras på olika sätt från att endast ge råd till mer 

eller mindre uttalade hot eller skrämselstrategier. 

2. Undvikande: Denna strategi var en av 

sjuksköterskornas överlevnadsstrategier som 

karaktäriserades av att sköterskorna drog sig undan 

antingen psykologiskt (inte var emotionellt närvarande) 

eller fysiskt (t ex be en kollega att ta över). Den kunde 

också ta sig uttryck i att man stannar mycket kort tid hos 

patienten och lämnar denne skyndsamt. Skratt används 

också som en strategi för att uppnå distans till patientens 

problem. Några sköterskor medger att de är medvetna om 

att distanseringen kan leda till att patientens problem inte 

upptäcks och att förståelsen för patienten blir begränsad. 

3. Kompromiss: Denna strategi karaktäriserades av att 

sköterskan hittade en kompromiss mellan undvikande och 

övertalning. Sköterskan hade givit upp att få patienten 

följsam, men hade inte gått så långt som till ett 

undvikande. 

En konsekvens av sköterskors emotionella distans är att 

de ser patienterna genom ett filter. Detta kunde leda till 

ett fokus endast på de fysiska aspekter av sjukdomar och 

ett neglekt av patienternas syn på sjukdomen och 

påverkan på deras liv. I samband med undvikande-

strategier ledde detta i ett fall till allvarliga fysiska 

symptom förbisågs. 

Den emotionella distansen hade också en negativ 

inverkan på sköterskorna själva rent psykiskt.  
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Picco, Santoro 

och Garrino  

(2010) 

Italien 

Dealing with the 

patient’s body in 

nursing: nurses’ 

ambiguous 

experience in 

clinical practice. 

Att förstå den 

betydelse som 

sjuksköterskor 

ger patientens 

kropp 

tillsammans 

med deras 

intryck, 

erfarenheter 

och svårigheter 

med att etablera 

och 

upprätthålla 

kontakt och 

intimitet med 

denna. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer som 

spelades in med hjälp 

av bandspelare. 

Dataanalys: 

Transkribering. Det 

transkriberade 

materialet genomgick 

flera cykler av feno-

menologisk analys i 

sökande av mening 

och teman som 

uttrycks i materialet. 

n = 14 (0) 

(sjuksköterskor 

på avdelningar 

för invärtes 

medicin, 

neurologi eller 

geriatrik) 

Följande fem teman framträdde: 

1. Att närma sig patientens kropp.  

Meningsbärande enheter: ”Slås av …”, ”undersöka dess 

framträdande”, ”uttrycka förutfattade meningar”. 

2. Att bry sig om kroppen. 

Meningsbärande enheter: ”Att ge kroppen betydelse”; ”att 

tycka om att göra så” 

3. Att beröra patientens sjuka kropp 

Meningsbärande enheter: ”Att utföra läkande 

handlingar”; ”försöka etablera fysisk närhet och 

sympati”; ”att komma varandra nära”. 

4. Svårigheter i att sköta om kroppen 

Meningsbärande enheter: ”Att betrakta vissa aktiviteter 

som obehagliga”; ”känna sig ineffektiv”; ”skydda sig 

själv”. 

5. Stanna borta från kroppen 

Meningsbärande enheter: ”Att ha för lite tid”; ”delegera 

eller att bli ersatt av annan sjukvårdspersonal”. 

Intervjuerna visar att patientens kropp står i fokus i 

omvårdnaden: den konstituerar både objektet och 

subjektet för de dagliga aktiviteterna. Kroppen som 

objekt är också en person som subjekt. Medan sågs 

kroppsvård som ett tillfälle att visa engagemang i 

patienten så kunde den ses också som upphovet till 

obekvämhet och negativa känslor vilket kunde leda till 

distansering eller oro. Sjuksköterskor i studien hade 

ibland svårighet att uprätthålla relation till patientens 

kropp. Vissa situationer är svåra att klara fysiskt och 

emotionellt och vissa aktiviteter, bl.a. delegering, ger 

upphov till känslor av otillräcklighet. Allt detta ledde till 

att sjuksköterskor hade ambivalenta känslor.  

(K) 

I 



      XI 

 

Reed & 

Fitzgerald 

(2005) 

Australien 

The mixed 

attitudes of 

nurse’s to caring 

for people with 

mental illness in a 

rural general 

hospital  

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

inställning mot 

patienter med 

psykiatrisk 

ohälsa, samt 

hur utbildning, 

stöd och 

erfarenheter 

påverkar 

vården av dessa 

patienter.  

Kvalitativ Studie 

Datainsamling: band-

inspelade semi-

strukturerade 

intervjuer  

Dataanalys: kvalitativ 

innehållsanalys 

n = 10 (0)  

(sjuksköterskor 

från två olika 

sjukhus, varav 

den ena fick 

extra 

utbildning och 

stöd från 

psykiatriska 

sjuksköterskor) 

Teman som framkom genom intervjuerna var: 

1. Attityd: ”inte vår uppgift” (att de inte hade kompetens 

att ta hand om dessa patienter; under detta tema framstod 

även generell ogillande från personalens sida gentemot 

psykiatriska patienter), de kände även att patienterna inte 

gav positiv feedback till deras arbete och att de inte 

deltog i vården.  

2. Rädsla: känslan av att inte vara i kontroll av 

situationen, rädsla för fara för sig själva och andra 

patienter. De uppgav att de kände sig utsatta, kände att de 

inte kunde lita på patienterna då de inte kunde förutse 

deras beteende.  

De kände även att de saknade kunskap och inte kunde 

hjälpa. De kände sig osäkra på arbetsplatsen, att de inte 

fick stöd och kategoriserade de människor med psykisk 

ohälsa som farliga och svårhanterliga.  

Rädslan ledde till att de sökte skydda sig själva genom 

distansering, trots att de visste att denna distansering inte 

var bra för patienten.  

3. Trygghet som ger utbildning och support: Att få stöd 

och ökad kunskap visade sig viktigt: de sjuksköterskorna 

som fick det upplevde mötet med patienter med psykisk 

ohälsa mer positivt och hanterligt, samt visade mindre 

rädsla.  
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Shorter och 

Stayt (2010) 

Storbrittanien 

Critical care 

nurses’ 

experiences of 

grief in an adult 

intensive care 

unit 

Att undersöka 

intensivvårdssj

uksköterskors 

upplevelser av 

sorg och deras 

coping 

mekanismer i 

samband med 

att patienter 

Kvalitativ studie 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

inspelade intervjuer 

och transkriberade 

Dataanalys: 

Heideggeriansk 

femenologisk 

n = 8 (0) 

intensivvårdssj

uksköterskor 

vid ett sjukhus 

i England 

Teman: 

1. Upplevelsen av döden: beskrivningar av att vårda 

döende och sorgen relaterade till ”den goda döden” som 

bestod av förväntat, kontroll och god omvårdnad  

 Dödsfallen var ofta förväntade på 

avdelning då de hade god koll över patientens läge; 

därmed blev dödsfallen mindre traumatiska och mer 
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avlider.  analysmetodik kontrollerade 

 Värderade deras möjlighet att kontrollera 

tillvägagångssätt och praktiska faktorer i samband med 

dödsfallen, göra patienten bekväm; detta ansågs vara 

”god omvårdnad” 

 Kontrollen av situationen lättade 

sjuksköterskornas upplevelse av skuld i samband med 

dödsfallen  

2. Att bli berörd: vissa dödsfall berörde sjuksköterskorna 

mer än andra, men de flesta dödsfall berörde 

sjuksköterskorna  

 ”svårt att se unga dö”, ”det där skulle 

kunna vara jag”; empatiserar, tvingas reflektera över sin 

egen dödlighet 

 Genom att empatisera kunde 

sjuksköterskorna utveckla meningsfulla förhållanden med 

patienten, med både positiva och negativa konsekvenser 

som följd 

3. Betydelsefullt möte: sjuksköterskor utvecklade 

förhållanden till patient och deras familjer, dock 

försvårade detta sorgen i samband med dödsfall 

 Dock ansågs en god relation nödvändigt 

för att utföra god omvårdnad, trots de starka emotionella 

reaktionerna som utlöses vid dödsfall 

4. Efter döden: deltagaren använde sig av olika coping 

strategier vid dödsfallen; 

 Formellt och informellt stöd: 

Sjuksköterskorna föredrog informellt stöd och upplevde 

det svårt att öppna upp vid ”formellt stöd” som erbjöds 

dem; de hade svårt att förklarar varför; dock använde de 

sig alla av ”informellt stöd”, d.v.s. sina kollegor som de 

delade erfarenheter med 

 Normalisering av döden: många 

sjuksköterskor som såg döden regelbundet kom att se det 
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som normalt, reflekterade över den egna dödligheten och 

verkade acceptera denna; denna process föreslås viktig 

för att kunna hantera dödsfall i samband med arbetet 

 Emotionell disassociering: emotionell 

disassociering beskrivs som något sjuksköterskor 

medvetet använder för att skydda sig själva (att skildra 

det personliga och professionella jaget); beskrevs 

utvecklas med erfarenhet 

Korttidsmekanism beskrevs som den informella stödet, 

medan normalisering av döden och emotionell 

disassociering ansågs uppstå som långtids konsekvenser 

av ständig exponering till döende patienter  

Sjuksköterskorna utvärderar inte sina coping mekanismer 

vidare; de såg bedrövelsen och sorgen som uppstod i 

samband med att patienter avlider som en del av deras 

roll, en börda som de accepterade. 

Tema, 

Poggenpoel och 

Myburgh 

(2011) 

Sydafrika 

Experiences of 

psychiatric nurses 

exposed to 

hostility from 

patients in a 

forensic ward 

Att undersöka 

och beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

fientligt 

beteende från 

patienter på en 

rättspsykiatrisk 

avdelning samt 

att utarbeta 

rekommen-

dationer till 

ledningen i 

syfte att stödja 

sjuksköter-

skorna på 

avdelningen.  

Kvalitativ studie 

Datainsamling: 

Fenomenologiska 

djupintervjuer samt 

deltagande 

observationer. 

Dataanalys: Öppen 

kodning av 

transkriberade 

intervjuer. 

n = 9 (0) 

Sjuksköterskor 

vid en rätts-

psykiatrisk 

anstalt i 

Sydafrika 

(varav 2 

manliga och 5 

kvinnliga 

sjuksköterskor) 

Fem teman framträdde i resultatet. 

1. Upplevelser av utmaningar i den terapeutiska 

relationen till patienten. De upplevde ineffektiv 

kommunikation med patienterna. Rädsla upplevdes på 

grund av patienternas oförutsägbara beteende vilket 

resulterade i misstänksamhet gentemot patienterna; det 

sågs som att patient-sjuksköterske-relationen hade blivit 

förrådd genom patientens våldsamma beteende. 

Frustrerade aspirationer upplevdes relaterade till den 

dåliga samarbetsviljan hos patienterna. 

2. Upplevelser av rädsla relaterade till aggressiva hotelser 

från patienterna. Dessa kunde vara relaterade till verbala 

aggressioner och för kvinnliga sjuksköterskor också 

verbala sexuella sådana. De verbala aggressionerna 

skadade sjuksköterskans personliga värde och värdighet. 

Alla sjuksköterskor hade upplevt fysisk aggression, men 

de kvinnliga var särskilt utsatta. 

3. Upplevelser av maktlöshet relaterade till brist på 

erkännande. Brist på tillräcklig kunskap och färdighet. 

(K) 

I 



      XIV 

Brist på manliga sjuksköterskor. Tappad lust på grund av 

brist på stöd från ledningen. 

4. Upplevelser av emotionell och fysisk utmattning 

relaterad till interaktionen med patienterna. Alla deltagare 

rapporterade emotionerna rädsla, oro och ilska med rädsla 

som den mest framträdande. Emotionell utmattning 

resulterade i att misstag gjordes. Alla deltagarna beskrev 

att den emotionella utmattningen även ledde till fysisk 

utmattning i form av sömnsvårigheter och fysisk 

uttömning. 

5. Användning av försvarsmekanismer. Undertryckande 

beskrevs som den vanligaste försvarsmekanismen då det 

inte var möjligt att uttrycka sårade känslor; de maskerade 

sin bedrövelse med en glad uppsyn. Rationalisering 

förekom och frustration samt rädsla gömdes bakom att 

det enda de skulle göra vara att älska patienterna. 

Emotioner överfördes genom att de togs med hem vilket 

drabbade deras familjer. Substanser såsom tobak eller 

alkohol användes för att lindra negativa emotioner.  

Van Sant och 

Patterson 

(2013) 

USA 

Getting in and 

getting out whole: 

Nurse-patient 

connections in the 

psychiatric setting 

Att presentera 

en 

evidensbaserad 

modell av 

processen där 

sjusköterskan 

förenar sig med 

patientens 

emotionella 

smärta i den 

kliniska 

psykiatriska 

miljön. 

Modellen 

skildrar hur 

sjuksköterskan, 

från deras 

Kvalitativ design 

Observationer, semi-

strukturerade och 

ostrukturerade 

intervjuer i 

arbetsmiljön. 

De semi-strukturerade 

intervjuerna 

inspelades och 

transkriberades 

medans observationer 

och ostrukturerade 

intervjuer noterades i 

fältanteckningar 

Data kodades via ett 

kvalitativt 

n = 12 (0) 

(varav 10 

kvinliga och 2 

manliga 

sjuksköterskor, 

verksamma vid 

fyra olika 

psykiatriska 

och beroende 

avdelningar vid 

ett amerikanskt 

sjukhus) 

 

Anknytning till patienternas emotionella lidande skedde 

med eller utan energireducering och med eller utan 

obalans. Att knyta an till patienten sågs som viktigt för 

god behandling. Sjuksköterskorna beskrev äkthet och 

förmågan att på ett komfortabelt sätt känna och acceptera 

sina egna känslor som viktigt i processen. Dessutom sågs 

det som viktigt att vara öppen för det som framträdde i 

sjuksköterske-patient interaktionen såsom sårbarhet samt 

att vara neutral och icke-dömande. Som positiva 

emotioner nämndes kärlek till patienterna. Beslut att 

knyta an eller inte knyta an till en patient togs först 

omedvetet för att senare bli ett medvetet beslut. Ibland 

sågs det som ett risktagande. Sjuksköterskor kunde knyta 

an till patienterna med eller utan självskyddsstrategier. 

Medvetenhet om gränssättning och hantering av gränser 

var vanliga. Självmedvetenhet var viktig och styrde de 

olika processerna. Sjuksköterskorna lärde sig att inte 
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livsvärldspersp

ektiv, kan 

förbinda och 

sedan bryta 

förbindelsen 

med patientens 

smärta, och 

samtidigt 

upprätthålla en 

självupplevd 

känsla av 

skyddad, 

integrerad och 

separat jag. 

dataprogram som 

bearbetade materialet 

och skapade teman; 

teman organiserades 

sedan till en modell av 

interaktionsprocessen 

mellan sjuksköterska 

och patient 

 

komma för nära och några upplevde att de gjort 

patientens lidande till sitt eget. När självskyddstekniker 

användes berördes sjuksköterskorna av patienternas 

lidande, men de absorberade inte lidandet. Om inte 

självskydd användes kunde patienternas lidande 

framkalla reaktioner i anslutning till sjuksköterskans egen 

personliga problematik. Det kunde framkalla reaktioner 

såsom vrede, ilska, hyckleri och skuld. Genom skydds-

mekanismer såsom omfokusering, kategorisering och 

fysisk separering kunde anknytningen till patienten 

lämnas, men det kunde hända att sjuksköterskorna ändå 

fortsatte att bära på patientens lidande. Den emotionella 

anknytningen till patienterna kunde leda till positiva eller 

negativa följder för sjuksköterskan. De negativa följderna 

var mindre allvarliga för de som använde självskydd.   

Voigt (2001)  

Papua Nya 

Guinea 

A look behind the 

screens in Papua 

New Guinea. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter vid 

omvårdnaden 

av patienter i 

Papua Nya 

Guinea (PNG) 

och jämföra 

resultaten med 

resultat från 

Australien 

(AUS) 

presenterade av 

Lawler.  

Kvalitativ studie. 

Datainsamling: One-

to-one intervjuer med 

öppna-slutna frågor, 

gruppdiskussioner,  

och observationer 

under ett år. 

Dataanalys: 

Innehållsanalys. 

Sjuksköterskor 

och sjuk-

sköterske-

studenter, 

vårdlärare vid 

en 

gynekologisk 

och vid en 

förlossnings-

avdelning. 

De teman som framträder var: 

1. Pinsamhet 

Det var pinsamt (åtminstone initialt) att tvätta en patient 

och i detta avseende var det inga skillnader mellan PNG 

och AUS. I PNG behövde kulturella tabun brytas vad 

gällde kontakter med det motsatta könet. I AUS förväntas 

det av patienterna att sköterskorna har kontroll över deras 

kroppar och de är följsamma med avseende på det 

sköterskan vill att de ska göra. I PNG har patienterna mer 

att säga till om och om denne vill att en sköterska av 

samma kön eller att en anhörig ska tvätta dem så ses en 

sådan önskan som något helt normalt och beviljas alltid. 

Eftersom kropp och själ inte ses som separerade så glöms 

aldrig personen i den sjuka kroppen bort i PNG.  

2. Rädsla för vaginalt blod (inklusive mens) 

Manliga sköterskor är tveksamma till att arbeta på en 

gynekologi- eller förlossningsavdelning eftersom det 

finns en rädsla för att bli kontaminerad av vaginalt blod 

och i synnerhet mens. Från kvinnligt håll finns det också 

en rädsla för att ha män närvarande i samband med en 

förlossning. I AUS kan det visserligen ses som pinsamt 
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av en del kvinnor men det finns inte den uttalade rädsla 

som ses i PNG. 

3. Döden 

I AUS har många sköterskor inte mött en avliden 

människas kropp förut och den rädsla som de uppvisar är 

en rädsla för det okända. I PNG har sköterskorna mött 

avlidna människors kroppar tidigare på grund av sederna 

kring sorg och begravning; istället är de rädda för avlidna 

människors kroppar eftersom anden fortfarande ses vara 

kvar med kroppen och om de inte visar den vederbörlig 

respekt kan anden skada dem. 

4. Vård av kroppar och relationer 

I PNG är det relationer som mycket viktiga även vid 

allmänna omvårdnaden av någon som är sjuk, medan i 

AUS ligger fokus på kroppsskötsel. Sköterskorna i PNG 

verkade betrakta patienterna på ett mer holistiskt sätt och 

relationer var viktigare än behandling.       

 

 

 

 

 


