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Sammanfattning 

Denna uppsats belyser sjuksköterskors emotionella arbete inom den psykiatriska 

slutenvården. Den syftar till att undersöka hur sjuksköterskan organiserar det egna 

emotionella arbetet i förhållande till patienten och se vilka förutsättningarna är för att 

det emotionella arbetet ska kunna utföras på ett konstruktivt och funktionellt sätt, så att 

det gynnar både sjuksköterskan och patienten. Vidare önskar studien se vilka 

emotionella redskap som sjuksköterskan har att tillgå för att kunna hantera det 

emotionella arbetets betungande delar. Uppsatsen utgår från Hochschilds (1983) 

teoretiska ramverk om emotionellt arbete samt studier och litteratur av andra som 

applicerat detta på vård och omsorg. Denna studie bygger på intervjuer av elva 

sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård. Datamaterialet analyserades utifrån en 

kvalitativ fenomenologisk ansats, vilket innebär att människors subjektiva perspektiv på 

sina upplevelser och erfarenheter sätts i fokus. Analysen förutsätter att forskaren sätter 

sin egen förförståelse, samt tankar och värderingar kring fenomenet, åt sidan. Resultatet 

visar hur de intervjuade sjuksköterskorna organiserar sitt emotionella arbete utifrån vad 

som anses vara konstruktivt i förhållande till frågan om närhet och distans, i relation till 

patienten, samt utifrån hur man kan skapa trygghet för patienten och för sjuksköterskan. 

Det framgår att förutsättningar för ett konstruktivt emotionellt arbete, är att som 

sjuksköterska ha annan personal som trygghet/stöd, att utöva emotionell självkontroll, 

att ha strukturer för förhållningssätt gentemot patienter som dock håller öppet för ett 

individuellt bemötande, samt att ha en konstruktiv interaktion med patienten. De 

emotionella redskap som är mest värdefulla för sjuksköterskan, för att hantera 

svårigheter i det emotionella arbetet, är möjligheter till mentalt och praktiskt stöd från 

kollegor samt att kunna påverka den egna inre känsloupplevelsen. Tillgång till forum 

för emotionellt kollegialt stöd blir också viktiga inslag för sjuksköterskan för att hantera 

eventuella tyngre sidor av det emotionella arbetet. 
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Inledning 

Att arbeta inom sluten psykiatrisk vård innebär att under sin arbetstid komma i kontakt med 

människor i dålig psykisk kondition som, frivilligt eller ofrivilligt, befinner sig på en tämligen 

begränsad yta. Detta medför möten som kan vara, på ett eller annat sätt, känslomässigt 

påfrestande. Fokus i denna uppsats ligger på mötet mellan sjuksköterskor och patienter inom 

den slutna psykiatriska vården och det emotionella arbete som sjuksköterskan utför i 

förhållande till patienten. Detta emotionella arbete innehåller både glädjeämnen och 

svårigheter. Svårigheterna är det som varje sjuksköterska måste hantera för att emotionellt 

kunna orka med att arbeta vidare på sin arbetsplats. Vad förutsätts för att en sjuksköterska, i 

denna arbetsmiljö, ska kunna känna att den vård man ger är funktionell och konstruktiv för 

patienten samtidigt som den egna arbetssituationen upplevs som känslomässigt positiv, eller 

åtminstone hanterbar? Vad är det som krävs för att det emotionella arbetet ska ge en positiv 

utdelning, både för sjuksköterska och patient, och hur ska sköterskan organisera sitt 

emotionella arbete för att uppnå det? Dessa frågeställningar kommer denna studie att försöka 

besvara.   

Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån intervjuer med sjuksköterskor inom slutenpsykiatrin, 

undersöka hur sjuksköterskan organiserar det egna emotionella arbetet i relation till patienter 

samt vilka förutsättningar som finns för att sjuksköterskans emotionella arbete ska kunna 

utföras på ett funktionellt och konstruktivt sätt, till gagn både för sjuksköterskan och för 

patienten. Mer specifikt är de frågor som studien önskar besvara följande:  

 Vilka emotionella redskap har sjuksköterskan att tillgå för att hantera känslomässigt 

svåra situationer, som uppkommer i det emotionella arbetet?  

 Vilka faktorer kan bidra till skapandet och bevarandet av dessa redskap?  

Studien har avgränsats till gruppen sjuksköterskor eftersom de utbildningsmässigt har 

jämförbar bakgrund.  
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Teori/Tidigare forskning 

Emotionellt arbete 

Systematiska sociologiska studier kring emotioner inleddes under 1970-talet. Bland de första 

att utveckla en sociologisk förståelse för känslor var Arlie Hochschild (Theodosius, 2008). 

Hochschild (1983) visade i sin studie av flygvärdinnor och inkasserare att de utför ett 

emotionellt arbete (emotional labour) då de hanterar sina känslor för att påverka sina 

ansiktsuttryck, sitt kroppsspråk och uppträdande i mötet med passagerare. Hochschild 

(1983:147) pekar på tre komponenter som hon menar är nödvändiga för att arbetet ska 

definieras som emotionellt arbete: 

– Det förekommer kontakt ansikte mot ansikte, eller röst till röst, med den som man 

interagerar med. 

– Det krävs av den yrkesutövande att kunna producera ett emotionellt tillstånd hos en annan 

person, exempelvis glädje, tacksamhet eller respekt. 

– Arbetsgivaren kan utöva viss kontroll över den anställdes emotionella aktiviteter genom 

träning och övervakning. 

 

Hochschild (1983) använder sig av en rad begrepp för att beskriva vad det emotionella arbetet 

innebär som individen utför i sin yrkesutövning. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 

respektive begrepp: 

Emotiv dissonans. Emotiv dissonans innebär en emotionell diskrepans mellan den egna inre 

upplevelsen och det, för omvärlden, observerbara känslomässiga uttrycket. Att uppleva en 

sådan emotiv dissonans under en längre period utgör en påfrestning. Genom att få den inre 

upplevelsen och det utåtriktade uttrycket att närma sig varandra så minskar denna påfrestning. 

Detta görs genom att antingen förändra den egna känslan (upplevelsen) eller det som visas 

utåt (uttrycket). 

Icke-autencitet. Det emotionella arbetet blir icke-autentiskt för en person om denne uttrycker 

och hanterar sina känslor på ett sätt som inte överensstämmer med den egna inre 

känsloupplevelsen. 
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Ytligt agerande respektive Djupt agerande (surface/deep acting). Det emotionella arbetet kan 

komma till uttryck genom ett ytligt eller ett djupt agerande (surface/deep acting). Det ytliga 

agerandet innebär att de känslouttryck som man visar upp inte stämmer överens med den egna 

aktuella känsloupplevelsen. Ett djupt agerande innebär att en person manipulerar sitt eget 

känslotillstånd så att det överensstämmer med det känslouttryck som visas utåt.  

Känsloregler. Känsloregler är uttalade eller underförstådda anvisningar kring vad det 

emotionella arbetet bör resultera i; en slags känslomässig förpliktelse att agera emotionellt på 

ett sätt som överensstämmer med en viss situation. Dessa regler bottnar i den moral och de 

synsätt vi allmänt har i skiftande situationer och kontexter kring vilka känslor som anses vara 

mer eller mindre lämpliga. 

Utbyte av emotionella uttryck. I den sociala interaktionen förväntas ofta att den som gör en 

annan person en tjänst får någon form av tacksamhetssignal tillbaka. Vad som i 

sammanhanget anses vara lämpligt att ge respektive att ta emot styr det känslomässiga 

regelverket kring denna slags interaktion. Dessa sociala utbyten av känslor sker ofta 

omedvetet samtidigt som vi i regel utför en slags mental bokföring i bakhuvudet där vi 

registrerar och jämför vad vi gett och vad vi fått tillbaka. 

 

Wouters (1989) och Tolich (1993) har framfört kritik mot Hochschild (1983) där de menar att 

hon skapar två missledande dikotomier mellan den privata och den offentliga/arbetsmässiga 

känslosfären. Wouters (1989) menar att dessa dikotomier, utifrån Hochschilds (1983) 

beskrivning, blir alltför stereotypa och oförenliga med varandra, något som förnekar företag, 

arbetare och kunder möjligheten till att ha vissa gemensamma intressen. Inom ramen för detta 

tenderar den kontroll som tillskrivs den emotionella hanteringen i alltför stor utsträckning att 

läggas utanför individen som utför det emotionella arbetet, menar Wouters (1989). Torlich 

(1993) pekar på att servicearbetare, vars arbete innehåller en rutin att visa upp vissa 

känslouttryck, visserligen utsätts för yttre kontroll men arbetarna har samtidigt en autonomi i 

förhållande till detta som bidrar till att känslouttrycken också regleras utifrån individens 

privata fält. Denna studies fokus på Hochschild (1983) har en utgångspunkt i de beskrivna 

begreppen såsom analysredskap. De utgör analysredskap även för många av de forskare, som 

presenteras under kommande rubrik, som gjort studier om sjukvård och emotionellt arbete. 
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Sjukvård och emotionellt arbete   

Sjukvården är ett yrkesområde som lämpar sig väl för en analys utifrån de tre kriterier som 

enligt Hochschild (1983) kännetecknar yrken där det förekommer emotionellt arbete. I till 

exempel en sjuksköterskas arbete ingår kontakt med patienter ansikte mot ansikte, eller röst 

till röst. Till arbetet hör också att tänka på och att ta hänsyn till patienters och deras anhörigas 

känslor, skapa trygghet samt att bedriva en vård som gör att patienternas tillvaro blir så 

tillfredsställande som möjligt. Vidare har sjuksköterskan en utbildning med en specificerad 

kompetens där ett professionellt uppträdande ingår och det finns institutioner som ska se till 

att sköterskan följer en etik och besitter en kunskap som är nödvändig i yrkesutövandet. En 

sjuksköterska som inte lever upp till detta kan bli varnad och även bestraffad i allvarliga fall 

genom att förlora sin legitimation (Jfr Theodosius, 2008:29f).  

Tidiga att applicera Hochschilds (1983) teoretiska ramverk var Smith (1992) och James 

(1989,1992). De pekade båda bland annat på en genusfråga: Det arbete sjuksköterskor utför 

tenderar att osynliggöras då vård och omsorg förknippas med något ”naturligt” kvinnligt. Det 

emotionella arbete som utförs värderas därmed inte som faktiskt arbete. James (1992) menar 

att det fysiska arbetet inom vården är den del som är mest identifierbar och tillhandahåller ett 

ramverk och en tidtabell för vård och omsorg. Det fysiska arbetet blir det som s.a.s. ses som 

riktigt arbete. Staden (1998) visar på hur sjuksköterskor i stort upplever sitt yrke som 

emotionellt tillfredställande samtidigt som de kan känna att samhället i allmänhet inte 

värderar vårdarbetet på önskvärt sätt. Därför blir det viktigt att försöka synliggöra det 

emotionella arbetet. 

Sjuksköterskors förhållande till sin professionella roll och de känsloregler som dirigerar 

sjuksköterskornas sätt att uttrycka sig lyfts fram av Bolton (2001, 2000). Bolton (2001) 

beskriver hur sjuksköterskan i sin roll förväntas framträda utifrån känsloregler. I detta ingår 

att kunna leverera ett leende, humor eller uppvisa en professionell distans för att hantera 

patientsituationer. Yanay och Shahar (1998) pekar på hur vårdarens emotionella arbete, och 

den professionella rollen, påverkas av de känsloregler som finns inom organisationen och hur 

dessa regler kan regleras utifrån etiska koder, professionalism och specialiserad kunskap. Det 

emotionella arbetets potentiella påfrestningar inom den psykiatriska sjukvården och 

sjuksköterskors förhållande till detta framkommer bland annat hos Mann och Cowburn (2005) 

och Smith och Gray (2001). Mann och Cowburn (2005) menar att om sjuksköterskor inom 

psykiatrin skulle använda ett djupt agerande (deep acting) som dominerande metod i 

utförandet av emotionellt arbete så skulle möjligheten öka för att lättare kunna hantera den 
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stress som kan uppkomma i detta arbete. Smith och Gray (2001) pekar på hur stress och att 

känslomässigt ta med sig arbetet hem har koppling till otillräcklig reflexion tillsammans med 

kollegor. Stress har också en koppling till svårigheter som sjuksköterskan kan uppleva i att ha 

en vårdande roll i patientrelationen samtidigt som det i arbetet finns inslag av social kontroll 

gentemot patienterna. 

Benner och Wrubel (1989) och Bornheim (2010) visar på hur kollegorna är en viktig bas för 

att hantera stressfyllda arbetssituationer. Benner och Wrubel (1989) lyfter fram betydelsen av 

personalmöten för att organisera diskussionsforum för det ändamålet. Detta får stöd av 

Korczynski (2003) i beskrivningen av kollektiva och sociala fora som används för att hantera 

känslor som relaterar till det emotionella arbetet. Bornheim (2010) menar att informella 

diskussioner mellan kollegor fyller en viktig funktion för att reducera betungande känslor hos 

sjuksköterskorna. Organisatoriska och strukturella villkors betydelse för det emotionella 

arbetet inom sjukvården åskådliggörs av James (1992) och Bornheim (2010). Hur balansen 

mellan det fysiska och emotionella arbetet inom vården utvecklas och upprätthålls blir 

avhängigt organisationen (James, 1992). Vårdorganisationen blir det som sätter ramarna för 

vårdarbetets utförande och har därmed betydelse för skapandet av positiva känslor för de som 

utför arbetet (Bornheim, 2010).   

Sjuksköterskors interaktion och emotionella förhållande till patienter, bland annat 

sjuksköterskans engagemang, diskuteras exempelvis av Henderson (2001), Bolton (2001) och 

Beeby (2000). Henderson (2001) visar på hur graden av engagemang gentemot patienten 

relaterar till den specifika patienten och/eller situationen och hur detta kräver olika nivåer av 

engagemang eller distansering. Bolton (2001) pekar på sjuksköterskors uppfattning att genuin 

omsorg kräver en känslomässig involvering från sjuksköterskans sida och att ha för stor 

distans skulle innebära att se mer till sina egna intressen än patientens. Interaktionen med 

patienten kräver att sjuksköterskan kan hantera sina känslomässiga uttryck så dessa gagnar 

patienten. Beeby (2000) lyfter fram sjuksköterskors egna perspektiv på vad som känns 

betydelsefullt i omsorgsarbetet. Här framkommer sjuksköterskans vilja till emotionell kontakt 

med patienten; att skapa en konstruktiv kontakt vilket inbegriper att kunna ge av sig själv till 

patienten och arbeta utifrån en empatisk grund. Relationens viktiga betydelse mellan 

sjuksköterska och patient framkommer hos Theodosius (2008), O´Brien (1999) och Basset 

(2001). Theodosius (2008) visar också på den interpersonella kontaktens betydelse mellan 

patient och sjuksköterska. Förutom att det har en terapeutisk betydelse för patienten så är en 

tillitsfull patientrelation det som kan balansera det maktförhållande där sjuksköterskan kan 
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ge/hålla tillbaka emotionellt engagemang och omsorg samtidigt som patienten kan ge/hålla 

tillbaka uppvisandet av tacksamhet. O´Brien (1999) lyfter fram den viktiga betydelsen av en 

konstruktiv relation mellan sjuksköterska och patient och hur relationen står i fokus. 

Sjuksköterskan får i denna relation en roll som stöder patienten i processen mot ett 

tillfrisknande. Basset (2001) pekar på behovet av att sjuksköterskan förhåller sig dynamiskt 

till patienten och kan se vad som krävs av relationen så att de patienter som behöver ett 

emotionellt engagemang får det.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning betonat vikten av studier ur genusperspektiv för att 

lyfta fram det emotionella arbetets osynliggörande p.g.a. att det kopplas till ett kvinnligt, icke-

fysiskt arbete. Relationen sjuksköterska-patient har bland annat belysts utifrån förhållningssätt 

och engagemang, relationens vårdmässiga inflytande, den professionella rollens och 

känsloreglers betydelse samt hur sjuksköterskorna hanterar sina känslor i relation till 

patienterna. Vidare har kopplingen mellan stress/påfrestningar för sjuksköterskan och 

aspekter av det emotionella arbetet granskats. Forskning har visat på kollegors viktiga 

funktion för varandra och även vårdorganisationens betydelse för att skapa gynnsamma 

arbetsförhållanden.  

Metod och data 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska ansats och datainsamling. Begreppen 

reliabilitet och validitet och denna studies förhållande till dessa påvisas. Genomförandet av 

intervjuerna redovisas utifrån förförståelse, utförande, urval och etiskt hänsynstagande. 

Avslutningsvis presenteras de olika steg som genomfördes i dataanalysen. 

Fenomenologisk analys 

Den fenomenologiska ansatsen utgår från människors subjektiva perspektiv på sina 

upplevelser och erfarenheter i syfte att identifiera och beskriva innehållet och innebörden i 

detta upplevda genom att peka på strukturer och essensen i upplevda fenomen. Det finns olika 

inriktningar och traditioner inom fenomenologisk teori liksom en rad varianter av 

fenomenologisk analys (Patton, 2002: 482-483; Kvale, 1997: 54).   
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Den fenomenologiska kvalitativa analysmetoden som den presenteras av till exempel 

Dahlberg m.fl. (2001), med bakgrund i Amadeo Giorgis arbeten (1985,1989,1997), är 

deskriptiv på så sätt att forskaren strävar efter att beskriva upplevelser och fenomen och deras 

innebörd och ska inte försöka förklara deras bakgrund eller orsaker. Materialet ska undersökas 

såsom det direkt presenterats för forskaren och det är viktigt att han/hon hela tiden har en 

medveten reflekterande närvaro i analysen, detta för att denna inte ska påverkas av 

hans/hennes förförståelse av de sammanhang som undersöks (Dahlberg m.fl, 2001: 183).  

Reliabilitet och validitet  

Med reliabilitet menas att en mätning är tillförlitlig i den meningen att dess resultat är 

detsamma vid två olika tidpunkter, förutsatt att det som mäts inte har förändrats. Validitet 

innebär att den metod som ska mäta ett fenomen är giltig i betydelsen att den mäter just detta. 

Reliabilitet och validitet har sin bakgrund i kvantitativ metodologi och tillämpas delvis 

annorlunda på kvalitativa studier. Exempelvis kan ett svar på en intervju förändras över tid 

och svar på frågor kan variera beroende på att en person tolkar frågan på ett särskilt sätt 

(Trost, 2005; Kvale 1997). Kvale (1997) pekar på att reliabilitet, d.v.s. tillförlitligheten, vid 

intervjuer kan påverkas av inspelningskvalitet; att den intervjuades svar kan misstolkas om de 

är svåra att avlyssna. Reliabiliteten kan också påverkas om transkriberingen av en intervju 

utförs av någon annan än den som utfört intervjun. Utifrån validitetssynpunkt pekar Dahlberg 

m.fl. (2001) på vikten av att hela processen, från insamlandet av data till färdigt resultat, 

redovisas och att forskarens egen roll synliggörs i denna process. Detta blir nödvändigt då 

materialets validitet är avhängigt hur forskaren förhåller sig till sina personliga erfarenheter 

och uppfattningar. Forskarens förmåga att utifrån en fenomenologisk ansats hantera 

insamlande av material, analys och tolkningar, påverkar studiens trovärdighet och objektivitet. 

Forskaren måste visa på sin egen medvetenhet och hur förförståelse, och den egna livsvärlden, 

eventuellt kan påverka forskarens arbete. För forskaren blir det nödvändigt att i varje moment 

reflektera över de val och tolkningar som görs under hela forskningsprocessen. Att hela tiden 

sträva efter objektivitet innebär här att vara öppen inför ny kunskap och nya perspektiv kring 

de kontexter och fenomen som undersöks. Kvale (1997: 267-268) menar att detta sätt att 

validera utgör en kvalitetskontroll under alla steg som tas i forskningsprocessen; att 

valideringen vilar på att forskaren ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tolkar resultat som 

ett pågående inslag i studiens hela förlopp. Dahlberg m.fl. (2001: 238) pekar på hur citat från 

intervjuerna kan stärka validiteten då de används för att återspegla vissa fenomen som 
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framträder i en analys. Giorgis fenomenologiska analysmodell, som den beskrivs och 

presenteras i Dahlberg m. fl. (2001), har valts till denna uppsats då den med tydlighet 

beskriver analysprocessen och hur forskaren förhåller sig till sitt material. I enlighet med 

redovisningen ovan stärks reliabiliteten för denna studie av att alla moment i datainsamlingen 

har genomförts av uppsatsförfattaren som därmed själv ansvarat för sådant som inspelning 

och transkribering av intervjuerna. Valideringen av studien har sin grund i en kontinuerlig 

reflexion från uppsatsförfattarens sida under hela uppsatsprocessen och ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna förförståelsen och relationen till de data och tolkningar som 

framkommit. Användandet av citat i studien, för att underbygga de fenomen som visat sig i 

analysen, har också en validitetsstärkande funktion. Avsikten med studien är explorativ, med 

syfte att skapa grund för vidare frågor om det emotionella arbetet inom slutenpsykiatrisk vård.  

Intervjuer 

Förförståelse 

Författaren till denna uppsats hade, innan studien påbörjades, haft en anställning under ett par 

år på en sluten psykiatrisk avdelning. Med den bakgrunden måste man ställa krav på sig själv 

att under studiens hela process förhålla sig neutralt till dessa erfarenheter, fram till färdig 

rapport för att de inte ska utgöra en otillbörlig påverkan. Detta gäller studiens alla moment 

från frågeställningar, interaktionen med dem som intervjuas, kodning och tolkningar av data 

liksom när dessa sammanställs och diskuteras. Uppsatsförfattaren upplever sig själv ha klarat 

denna process förhållandevis väl och fokuserade på att reflektera extra självkritiskt vid 

tolkandet av datamaterialet när materialet beskrev erfarenheter och upplevelser som 

uppsatsförfattaren delvis kunde känna igen sig själv i. 

Utförande och urval 

Via telefon och e-post kontaktades avdelningscheferna på totalt nio slutna avdelningar på fyra 

psykiatriska kliniker som alla låg i olika städer. En förfrågan om att delta i intervjuer till 

denna studie e-postades till cheferna efter första kontakten. Förfrågan innehöll en beskrivning 

av syftet med intervjuerna, samt etiska förhållningsregler från uppsatsförfattarens sida, och 

förmedlades till sjuksköterskorna på respektive avdelning. Tolv sjuksköterskor, tio kvinnor 

och två män, från sju avdelningar på tre olika kliniker i lika många städer anmälde intresse att 

delta, samtliga blev intervjuade. En av intervjuerna (kvinna) föll bort p.g.a. ett tillfälligt fel i 
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inspelningsutrustningen. Totalt kom alltså elva intervjuer att ingå i studien. Dessa elva 

sjuksköterskor var i åldern 23-55 år gamla, med mellan 2 månader till 31 års arbetserfarenhet 

i yrket. Fyra av dem hade psykiatrisk vidareutbildning. Intressenterna kontaktade 

uppsatsförfattaren via e-post som besvarade intresseanmälningarna via telefon eller e-post. 

Intervjumötena ägde rum enskilt med respektive respondent i särskilda samtalsrum på de 

olika avdelningarna och spelades in digitalt. Intervjuerna var semistrukturerade, fick pågå 

ostörda och utfördes under sjuksköterskornas arbetstid. Samtliga respondenter fick svara på 

samma frågor utifrån en intervjuguide som uppsatsförfattaren utgick från. Frågorna hade 

fokus på emotionella upplevelser och erfarenheter av arbetet och av patientrelationer. 

Testintervjuer utfördes med två sjuksköterskor inom slutenpsykiatrin, innan de egentliga 

intervjuerna gjordes, för att kontrollera frågornas relevans och lämplighet. Detta ledde till att 

några frågor kom att kompletteras med följdfrågor. Dessa två sjuksköterskor deltog inte i 

studien och de tillhörde inte någon av de avdelningar där studiens material inhämtades. De 

flesta intervjuer tog en dryg timme, ett par stycken 1,5 timme. Intervjuerna gjordes under juni-

juli samt september-november 2007. Urvalet av respondenter består enbart av sjuksköterskor. 

Fördelen kan ses vara att de har jämförbar utbildningsmässig bakgrund och därmed kan 

förmodas i grunden ha samma professionella kompetens, i synnerhet medicinskt. Det ger, 

relativt sett, en professionellt homogen grupp att utgå från som bör ge ett mer samlat material 

än om gruppen innehållit fler yrkeskategorier. Å andra sidan skulle en bredare urvalsgrupp, 

inkluderande t.ex. läkare och undersköterskor, antas kunna ge en mer mångfasetterad analys 

av den totala personalgruppen på en avdelning och hur dessa yrkesgrupper, i förhållande till 

varandra, upplever och utför det emotionella arbetet. Att förfrågan om intervjuerna 

förmedlades via avdelningscheferna var ett sätt att maximera möjligheten att nå ut till så 

många sjuksköterskor som möjligt. Risken med detta tillvägagångssätt är att man blir 

beroende av hur och när avdelningscheferna väljer att gå ut med förfrågan till sina 

medarbetare. Förfrågan kan till exempel stanna upp eller bli fördröjd att komma 

sjuksköterskorna till del, om den glöms bort att förmedlas. Tidsspannet under den period då 

intervjuerna genomfördes blev längre än först planerat. Svaren på förfrågningarna kom att 

dröja längre än förväntat. Ytterligare fördröjande faktorer var semestertider och 

logistikproblem då intervjuerna utfördes i tre olika städer. Det bör poängteras att om tiden 

tillåtit det hade om möjligt observationer på de slutna avdelningarna kunnat utgöra 

betydelsefull kompletterande data. Risken med att enbart utgå från intervjuer kan till exempel 

vara att respondenten säger saker som hon/han tror att intervjuaren önskar höra, eller anpassar 

sitt berättande utifrån hur vederbörande vill framställa sig själv eller annat gällande sitt arbete.    
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Etik 

Respektive respondent informerades innan intervjun om att deras deltagande var frivilligt, att 

deras svar skulle anonymiseras och att intervjun kunde avbrytas när som helst på 

respondentens begäran samt att hon/han inte behövde svara på alla frågor. Detta via den 

skriftliga förfrågan som inledningsvis skickades men även muntligt inför varje möte. 

Respondenternas anonymitet har också stärkts av att materialet har samlats in på sju olika 

psykiatriska avdelningar i tre olika städer. Datamaterialet har i denna studie behandlats så att 

de enskilda respondenternas anonymitet säkerställdes i rapporten. Eventuella uppgifter som 

går att härleda till en specifik person, händelse eller situation har därför inte citerats eller 

explicit beskrivits. Alla uppgifter har dock analyserats och ingår på det sättet i resultatet.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren och analyserades därefter enligt Giorgis 

fenomenologiska analysmodell. Denna modell har fyra grundläggande steg, som här 

presenteras utifrån den framställning som finns i Dahlberg m.fl. (2001:184-194; refererar till 

Giorgi, 1985,1989, 1997)   

Steg 1: Datamaterialet läses igenom för att skapa en god förståelse och känsla för det såsom 

helhet. Det blir då lättare att orientera sig i materialet, vilket också underlättar att kunna lägga 

undan förförståelse och förutfattade meningar (Dahlberg m.fl, 2001:184, 187-188) 

Steg 2: Texten delas upp i meningsbärande enheter som innehåller och återspeglar det/de 

fenomen som studien syftar till att undersöka. Meningsenheterna ger svar på generella frågor 

som forskaren har kring det/de fenomen som studien fokuserar. Genom att studera dessa 

meningsenheter kan det som ligger underförstått i texten framträda. Det skapas tillfälle att 

upptäcka likheter och skillnader mellan meningsenheter liksom att identifiera dimensioner av 

det/de fenomen som studien syftar att utforska (Dahlström m.fl, 2001:184, 188-189; Giorgi, 

1985:10-11). 

Steg 3: I detta steg transformeras meningsenheternas innehåll till ett språkbruk som relaterar 

dem till det vetenskapliga perspektiv vari studien har sin utgångspunkt. Texten har fram till 

detta steg direkt återgett den intervjuade personens berättande. I detta steg 3 ligger fokus på 

textinnehållets olika innebörder. I denna process utgår man från ett reflekterande 

förhållningssätt och formulerar varianter av den beskrivning som framkommer kring ett 
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fenomen för att på så sätt försöka synliggöra en generell struktur i textmaterialet (Dahlström 

m.fl, 2001:190-191).    

Steg 4: De innebörder eller meningsinnehåll som framkommit organiseras i kluster. Genom att 

analysera skillnader och likheter dem emellan kan övergripande mönster upptäckas som 

skapar den helhet som representerar fenomenet (Dahlström m.fl, 2001:191) varvid en ny och 

mer abstrakt förståelse för fenomenet som helhet kan utvinnas. Genom att peka på hur kluster 

av innebörder hänger i hop kan också fenomenets inre struktur och essens lyftas fram vilket 

skapar en djupare förståelse och kunskap om fenomenet i stort. Sökandet efter fenomenets 

inre struktur och essens förutsätter att forskaren hela tiden går mellan att studera de olika 

delarna och fenomenet som helhet (Dahlström m.fl, 2001: 194). Enligt analysmodellen kan 

fenomenets essens återfinnas i alla de kluster som skapats. Essensen i sig kan däremot inte 

uppträda i olika varianter. Om analysarbetet resulterar i att fenomenets inre, essentiella 

karaktär förefaller variera innebär det att minst ytterligare ett grundläggande fenomen finns att 

identifiera i materialet (Dahlström m.fl, 2001:192-193).  

Resultat och Diskussion 

Genom analysen av intervjuerna som gjorts har fyra teman utkristalliserats, vilka förefaller 

utgöra essensen i det totala intervjumaterialet gällande sjuksköterskornas emotionella arbete i 

relationen till patienter. Dessa teman, som är sammanlänkade på olika sätt, grupperar de 

erfarenheter som framkom och synliggör en struktur för det emotionella arbetet mellan 

sjuksköterskor och patienter liksom arbetskollegor emellan. Även de förutsättningar 

tydliggörs som sjuksköterskorna anser sig vara i behov av för att arbetet med patienterna på 

ett emotionellt plan ska upplevas som funktionellt och tillfredsställande, både för dem själva 

och för patienterna. Följande fyra teman framkom: 

– Att som sjuksköterska ha annan personal som trygghet/stöd.  

– Att utöva emotionell självkontroll. 

– Att ha strukturer för förhållningssätt gentemot patienter som dock ger utrymme för ett 

individuellt bemötande.         

– Att ha en konstruktiv interaktion med patienten 
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Ovan nämnda teman utgör grunden för sjuksköterskornas emotionella förhållningssätt i sitt 

arbete gentemot patienterna och pekar på två övergripande frågor som sjuksköterskorna måste 

förhålla sig till: Närhet kontra distans samt Skapande av trygghet i arbetet. Likt de fyra teman 

som presenteras är dessa frågor beroende av varandra och är därför i praktiken svåra att 

särskilja.  

Närhet kontra distans utgör den viktiga fråga som hela tiden aktualiseras i sjuksköterskornas 

känslomässiga relation till främst sina patienter, men även i förhållande till sig själva och sina 

egna känslor. Andra som också berörs av detta är sjuksköterskans kollegor och hennes/hans 

relation till dessa. I de fall sjuksköterskan har kontakter med anhöriga till patienter kan frågan 

kring närhet/distans aktualiseras även i förhållande till dem. 

Skapande av trygghet visar på den viktiga uppgiften att skapa emotionell och vårdmässig 

trygghet för de inlagda patienterna, men också på den känslomässiga trygghet som 

sjuksköterskorna är i behov av i sin arbetssituation. 

Nedan följer en analys av de fyra teman som kan sägas vara förutsättningarna för och svaren 

på hur sjuksköterskornas förhållande till Närhet kontra distans och Skapande av trygghet. 

Överlag har respondenterna betonat aspekter som har betydelse för det emotionella arbetet 

och mötet med patienterna på avdelningarna och som kan vara mer eller mindre 

representerade i sjuksköterskornas arbete. Analysen hade troligen kunnat bli mer nyanserad 

om konkreta händelser i sjuksköterskornas arbete hade observerats och vägts in i studien och 

om respondenterna hade getts möjlighet att ta del av intervjuutdragen eller resultat för att 

bekräfta om de tolkningar som gjorts i denna studie överensstämmer med deras reflexioner. 

Ingen av dessa tillvägagångssätt har dock varit möjliga inom ramen för studiens 

genomförande. 

Kollegor som trygghet/stöd 

De intervjuade sjuksköterskornas arbetskollegor innefattar andra sjuksköterskor men även 

undersköterskor/mentalskötare som tillsammans och i nära samarbete med sjuksköterskorna 

dagligen utför emotionellt arbete i relation till patienterna på de olika slutenavdelningarna.    

Sjuksköterskorna underströk ofta vikten och behovet av att känna att man i olika lägen kan 

vända sig till sina kollegor med frågor och funderingar. Man har ett stort behov av att 

ventilera och reflektera kring svåra situationer och patienter. Ofta finns också möjligheter att 

vädra tankar och erfarenheter vid speciella möten som anordnas för personalen i det syftet.  
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Patienter som är otroligt sjuka och lidande och så där, det är klart att det berör ju 

och, ehm…och sättet och hantera det är och prata med sina kollegor eller någon 

kollega som man känner förtroende för och få resonera kring det här eller bara få 

prata av sig lite grann. Det är nog den metod som jag använder mig utav. Sen så 

har vi ju professionell handledning och så där men det är lite olika hur givande det 

är beroende på vem som håller i det och så men alltid har man ju någon kollega 

eller några som man känner förtroende för och som man kan diskutera såna saker 

med. Och genom att prata om dom så blir dom ju hanterbara. (Intervju 5, sid 6) 

Citatet ovan beskriver en vanlig uppfattning hos sjuksköterskan kring betydelsen av att 

spontant samtala med kollegor då arbetet känns känslomässigt tungt. Denna betydelse lyfter 

Bornheim (2010) fram och pekar på de informella samtalen, kollegor emellan, som en viktig 

plattform där kollegor kan ge varandra emotionellt stöd vilket skapar möjligheter att kunna 

hantera svåra arbetssituationer. Diskussioner mellan personal blir till en emotionell resurs för 

att reducera känslomässiga bördor. Benner och Wrubel (1989) menar att personalmöten där 

sådant som är emotionellt påfrestande och sätt att hantera olika situationer diskuteras är av 

mycket stor vikt för att främja personalens motståndskraft mot känslomässig stress och 

utmattning. I överensstämmelse med detta beskrev de intervjuade sjuksköterskorna betydelsen 

av att det administreras möten där de får möjlighet att lyfta fram sådant som känns angeläget 

att diskutera om. Dessa möten kallas exempelvis handledning eller spegling. 

Alltså det är nånting som man kom in i väldigt snabbt i den här personalgruppen 

tyckte jag att, som sagt det stödet. Den spegling kallar vi det; vid något tillfälle att 

man verkligen får prata ut om vad som hände och att man diskuterar varför det blev 

som det blev. Så att det är en väldig trygghet i att jobba på det sättet. (Intervju 7, sid 

2) 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev även hur de kan träda in och ”ta över”, avlösa annan 

personal, i till exempel en besvärig patientsituation eller om en kollega av någon anledning 

vill tillfälligt undvika en arbetssituation.  

Lyckligtvis så det hann aldrig gå så att min reaktion kom fram utan en arbetskamrat 

som liksom var en liten bit ifrån såg också det här att det stämde inte mellan oss, 

den här kommunikationen fungerade inte, så att den arbetskamraten tog över alltså 

att ”jamen det är lugnt, jag tar den här diskussionen”, ungefär. Och det är också en 

trygghet som man har här, dom som jobbar här ser också; dom känner liksom på sig 
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att om det är en situation som inte fungerar så är det någon annan som tar vid. 

(Intervju 7, sid 2).  

Detta uttalande visar på kollegornas sätt att avlösa varandra vid en situation som för en 

enskild medarbetare känns som känslomässigt svårhanterlig. Dessa möjligheter, att både få 

direkt stöd i en interaktion som går fel och att inom personalgruppen kunna få stöd och prata 

ut om saker där sjuksköterskan själv känner en osäkerhet, upplevs som något som skapar 

trygghet och kan underlätta att ”släppa” arbetet när man går hem. Detta underlättar också det 

känslomässiga arbetet med patienter då man kan få tillfälle att tillsammans reflektera över 

patienter och olika situationer. Det underlättar också att hantera och bearbeta eventuella 

negativa känslor till patientrelaterade erfarenheter. Detsamma gäller diskussioner kring den 

närhet eller distans man bör ha i förhållande till olika patienter.  

Stadens (1998) studie visar bland annat på de sätt på vilka sjuksköterskor hanterar svåra 

situationer och en strategi, likt ovan beskrivet, är att flera kollegor samarbetar i vården av mer 

svårhanterliga patienter för att man själv ska orka med. Kollegor ser efter varandra och kan 

komma in som stöd när någon behöver träda tillbaka. Smith och Gray (2001) uppmärksammar 

att stress och att ”ta med sig arbetet hem” har en stark koppling till otillräcklig kontakt och 

samarbete sjuksköterskor emellan. Hochschild (1983) pekar på att om diskrepansen mellan 

det man känner kring en upplevelse och vad man i det läget väljer att visa känslomässigt utåt, 

den emotiva dissonansen, pågår en längre period så skapas en inre påfrestning. Därmed blir 

stödet vid emotionellt påfrestande patientsituationer, som sjuksköterskorna beskriver, ett sätt 

att långsiktigt kunna underlätta för personalens välbefinnande. En sjuksköterska som inte 

skulle få det stöd som skildras av sjuksköterskorna i denna studie, oavsett det gäller att få 

prata ut med kollegor eller bli avlöst då man känner att en patientrelation blir för 

problematisk, skulle med tiden riskera att få uppleva den emotionella påfrestning som emotiv 

dissonans kan innebära. 

 Det är viktigt att uppmärksamma och reflektera kring varför man undviker emotionell 

kontakt med patienten såsom strategi för att klara av besvärliga situationer eftersom det är en 

förutsättning för att kunna förstå och utveckla sätt att hantera och klara av känslomässigt tungt 

arbete (Gray 2009). Sjuksköterskorna såg ett reflekterande förhållningssätt som något viktigt, 

bland annat kring vad man känner i förhållande till patienterna. 

Om jag nu känner nånting sånt, negativt mot patienten, det är viktigt tycker jag att 

kunna registrera det och ta ansvar för det genom att då kanske backa och så lämnar 

jag över till nån annan. Så att patienten inte behöver bli lidande för det. Men om jag 
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i alla fall måste ha kontakt med patienten, och vilket är viktigt att lära sig och kunna 

ha ändå, så det…ja, så, då är det ju det att kunna skilja på sak och person liksom; 

Vad är det som gör att jag känner som jag gör, är det för att jag känner ett starkt nej 

till den här personens handlande, och jag menar för den skull behöver jag inte rikta 

den mot personen. (Intervju 12, sid 4) 

Att detta sätt att resonera har betydelse visar Gray (2009) som menar att reflexion över 

konfliktartade känslor, relaterat till patienter och hur man skall hantera besvärliga situationer, 

är väsentlig för professionell utveckling. Henderson (2001) visar på att ju mer 

självreflekterande sjuksköterskor är, desto mer tenderar de att värdera emotionella 

patientkontakter. Theodosius (2008) menar att för att kunna bygga en interpersonell och 

terapeutisk relation med patienten, behöver sjuksköterskan vara medveten om såväl sina egna 

som patientens känslor och vara medveten om hur dessa kan påverka patienten i deras 

interaktion. Därför är självreflexion en viktig del av sjuksköterskans utveckling i sitt yrke. 

Detta kan kopplas till denna studie utifrån att sjuksköterskorna själva framhöll att de egna 

känslorna, i förhållande till patienterna, behöver rannsakas så att dessa känslor inte riskerar att 

påverka patientrelationen på ett negativt sätt. 

Genom att sjuksköterskornas arbete innebär att de ofta måste kontrollera och hålla tillbaka 

uttryck för starka känslor gentemot patienter upplevs möjligheten att få prata ut om 

känslomässiga, patientrelaterade erfarenheter ofta som emotionellt lättande. Sjuksköterskorna 

påpekade att då sekretessen ofta kan utgöra ett hinder för att mer utförligt diskutera händelser 

på avdelningen, med personer som inte arbetar där, blir arbetskollegor i detta hänseende extra 

viktiga.    

Ibland känns det så tungt när arbetet man gör liksom inte gör någon nytta och då 

liksom skrika, gråta eller skratta om det är det som behövs liksom. Och det är bara 

helt enkelt att ventilera mot personalen. För det som också är jobbigt, eller jobbigt 

men det här med sekretessen blir ju alltid en faktor att man aldrig kan prata om det 

där hemma. Att visst kan säga jo men det var tungt på jobbet eller det var bra på 

jobbet, men man kan aldrig gå in på detaljer. [...] Så, men att därför liksom kunna 

lämna jobbet på jobbet och liksom ha hunnit prata ut med arbetskamraterna under 

dagen när det har varit…   (Intervju 7, sid 6) 

Sammanfattningsvis visar detta på att kollegorna blir särskilt viktiga som en 

trygghetsskapande resurs då behovet av att ventilera finns men möjligheten av att prata mer 

ingående med personer utanför arbetet, om sådant som upplevs som känslomässigt tungt, 
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starkt begränsas på grund av sekretessen. Det stöd som kollegorna ger till varandra, både 

emotionellt och praktiskt i att kunna avlösa varandra i vissa situationer, skapar en trygghet för 

sjuksköterskorna och även för patienterna då personalgruppens inbördes stöd också syftar till 

att vårdpersonalen bland annat ska klara av att hålla tillbaka alltför starka känslouttryck 

gentemot patienten. Stödet underlättar också att reflektera över patientrelationerna och 

därigenom, för den enskilda sjuksköterskan, att medvetandegöra de egna ställningstaganden 

man har gällande graden av emotionellt engagemang och närhet, eller frånvaron av detta, i 

förhållande till patienten.     

Strukturer med utrymme för individuellt 

bemötande 

För vissa patienter kan det krävas att personalen skapar strukturer gällande förhållningssätt. 

Detta ansågs i regel viktigt av sjuksköterskorna men blir också ett visst hinder för ett mer 

individuellt bemötande. Exempel kan vara maniska patienter som måste begränsas rent 

fysiskt, eller patienter med ett visst beteende som inom ramen för vården måste regleras. 

Dessa förhållningsbestämmelser påverkar därmed också sjuksköterskornas personliga 

avvägning gällande närhet och distans. Om en enskild sjuksköterska vid något tillfälle, i 

relation till en patient, gör något som mer eller mindre faller utanför ramarna för uppsatta 

förhållningsregler så är det i regel ändå med patientens behov i fokus. Yrkeserfarenheten 

skapar också en trygghet för den enskilda sjuksköterskan då den bland annat gett en ökad 

kunskap som hjälper sköterskan att skapa ett konstruktivt förhållningssätt gentemot patienten. 

Generellt fanns en syn bland sjuksköterskorna att en funktionell patientvård kräver en vård 

individuellt anpassad till patienten och dennes situation. Det gäller också sjuksköterskans 

förhållningssätt och bemötande. 

Alltså, jag tänker mig själva grundbemötandet tror jag inte är så olika från min 

sida. Jag tror jag går in med den föreställningen att jag bemöter alla patienter på 

samma sätt från början, men sen måste man ju se utefter patientens behov också; 

vad är det den här patienten behöver i bemötandet? Om man exempelvis jämför en 

deprimerad person med en person som är manisk så behöver ju dom var sitt 

bemötande, alltså dom behöver ju ett individuellt, en individuell vårdplan var för sig 

och jag bemöter dom ju olika i och med att arbetar på olika sätt med olika 

diagnosgrupper. (Intervju 6, sid 2) 
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Sjuksköterskornas grundsyn, att bemötandet av patienten ska anpassas utifrån dennes behov 

och förutsättningar, får stöd av Smith (1992) som menar att en viktig förmåga hos 

sjuksköterskan är att kunna se att emotionellt arbete behövs och uppmärksamma i vilken form 

det bör utföras, i förhållande till olika patienter. Sjuksköterskorna strävar efter att anpassa 

förhållningssätt och bemötande till att på bästa sätt skapa en så konstruktiv patientvård som 

möjligt och samtidigt skapa den trygghet som patienten behöver. Detta är viktigt för 

sjuksköterskorna och återspeglades av följande uttalande: 

Och sen…det finns dom som är väldigt sköra, till exempel dom som behöver ett 

mycket mjukare och långsammare bemötande för att inte till exempel hamna, eller 

att man bemöter dom på ett sätt att dom tolkar det som aggressivitet. Alltså om dom 

är psykotiska och kan vara väldigt alltså rädda, där behöver dom ett annat typ av 

bemötande och man kan få vara lite mjukare i kontakten till exempel. Men och det 

är också, man får ju tänka liksom på att man har dom här grundinställningarna 

kanske för sig själv, men att ändå det är alltid människor det handlar om och 

individer och behöver olika bemötanden inom dom mindre grupperna också, så att 

säga. (Intervju 7, sid 3) 

Avvägningen mellan närhet och distans, i syfte att skapa en trygghetskänsla hos patienten, 

aktualiseras också vid frågan om eventuell fysisk kontakt. Allmänt uttrycktes en försiktighet 

gällande detta. Det märktes tydligast hos de intervjuade männen som uttalade en extra 

vaksamhet mot vissa kvinnliga patienter där de anser att det från patientens sida kan föreligga 

en ökad risk för missförstånd i sådana fall. Intervjuerna visade att en gemensam uppfattning 

hos sjuksköterskorna är att allt från en klapp på axeln till en kram, måste bedömas utifrån 

patientens förutsättningar och dennes situation samt den enskilda sjuksköterskans personliga 

uppfattning om fysisk kontakt i olika lägen. 

Alltså jag försöker nog hålla det lite på en balanserad nivå, så jag är nog inte den 

typen som skulle gå och krama liksom en patient så. Kanske…det tycker jag är 

lite…över gränsen. Man kan ju hålla nån i handen och så, man kan ju ha 

kroppskontakt så där, men…jo, det är klart man skulle kunna krama nån…Det beror 

ju helt på vad det är liksom, vem det är…  (Intervju 8, sid 5) 

Då patientens välmående står i fokus blir eventuell fysisk kontakt beroende av hur patienten 

reagerar på sådant. Att patienten ska kunna känna emotionell trygghet i förhållande till 

personalen medför att sjuksköterskan får signalera ett engagemang som patienten känner sig 

bekväm med. Citatet nedan visar exempel på detta synsätt. 
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Det kan ju vara olika såna där…symtom, som gör att man kan ju göra illa om det 

blir en fysisk direktberöring. Och då kan det bli att jag får känna att jag måste hejda 

mig för att jag vet att då gör jag illa den här personen om jag klappar personen på 

axeln, då blir personen rädd, men det är ju det som gör att man, utifrån hur jag 

känner skulle vilja göra, så då får jag låta bli liksom, då får det räcka med att 

förmedla liksom kanske med ögonen och (ohörbart) kommunikation det jag känner. 

(Intervju 12, sid 7). 

Ett sätt för sjukvårdspersonal att hantera frågan om närhet, i förhållande till en patient, kan 

ofta utgå från synsätt kring lämplig respektive olämplig patientkontakt (Gray 2009). Detta 

kommer också fram i denna studies material: En ”lämplig” patientkontakt beskrivs gärna 

utifrån en viss professionell distans till emotionellt engagemang samt en begränsad fysisk 

kontakt. Synen på fysisk kontakt har beskrivits ovan och den professionella distansen innebär 

att emotionellt engagemang, vilket i regel ses som något positivt av sjuksköterskorna, inte bör 

bli för känslomässigt; sjuksköterskan måste kunna se rationellt på patientens situation och 

anpassa det emotionella arbetet så det fyller en adekvat roll i förhållande till patientens 

situation.  

Att uppsatta förhållningsregler till en del patienter, i vissa lägen, inte helt efterföljs framkom i 

intervjuerna. Visserligen accepterar man oftast sådana förhållningsregler och deras betydelse 

för att skapa en struktur som anses behövas kring en patient, men samtidigt kan 

sjuksköterskan ibland känna en vilja att överträda någon eller några av dessa 

förhållningsregler.  

Det finns ju ramar och regler liksom, som till exempel att personlighetsstörda då 

går man inte in i dom för mycket och så där. Missbrukare ska man säga nej till och, 

ja lite så där generellt så. Eh, men…och liksom neurotiska då ska man inte heller 

prata med mycket, så där, men…alltså jag tror jag struntar i det där, eller jag 

provar dom där reglerna lite grann, gör jag, för att liksom få det bekräftat om det 

verkligen är så.  (Intervju 9, sid 11) 

Ovanstående citat visar exempel på när sjuksköterskan väljer att tänja på ramar som utgår från 

generella förhållningsnormer till olika patientkategorier. Sjuksköterskorna menade i allmänhet 

att då de eventuellt går utanför ramarna av uppsatta förhållningsregler är det i regel för 

patientens skull. Detta kan hända att sjuksköterskan i något läge väljer att göra, emellertid 

inom ramar som sjuksköterskan själv anser är acceptabla. Följande uttalande återspeglar då 
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sjuksköterskan utifrån patientens individuella behov väljer att träda utanför uppfattningen vad 

som är lämpligt i förhållande till patientrelationen. 

Så här kan man ju tänka också, eller såhär, om en patient vill låna pengar av mig, 

det har jag ju absolut ingen skyldighet att göra inom ramen för mitt professionella, 

min professionella yrkesroll. Det kanske till och med är högst olämpligt eller fel att 

börja låna ut pengar. Men nog har det hänt ändå att jag har lånat ut en tjuga till ett 

cigarettpaket till en patient. Och det skulle jag ju förmodligen inte göra till vilken 

patient som helst. Och jag vill ju ha en rimlig chans att få tillbaka pengarna också 

(småskratt)… (Intervju 5, sid 5) 

Vid de tillfällen då sjuksköterskorna väljer att göra ett ”övertramp”, likt det sjuksköterskan 

ovan beskriver, är det ofta utifrån ett i sammanhanget personligt ställningstagande som utgår 

från en känsla av vad som känns riktigt. Att agera utifrån detta personliga ställningstagande 

utgår då från sjuksköterskans inre själv, det vill säga från en känsla som säger något annat än 

den allmängiltiga normen gällande förhållningsramar till patienten. Ett sådant personligt 

agerande blir ett handlingssätt som Hochschild (1983) beskriver som mer emotionellt sant 

gentemot det egna självet. Att utföra emotionellt arbete som inte stämmer överens med ens 

inre känsla av hur arbetet i sammanhanget borde realiseras blir då ett handlande som 

Hochschild (1983) kallar icke-autentiskt mot det egna självet och självets känsla. 

Sammantaget blir strukturer kring förhållningssätt till patienterna något som syftar till att 

verka trygghetsskapande för vårdpersonal och patienter. Strukturerna bidrar till att fastställa 

riktlinjer för hur personal ska handla i förhållande till närhet och distans i det emotionella 

arbetet med patienterna. Patienter kan exempelvis reagera olika på sjuksköterskans bemötande 

och därför måste detta anpassas efter patientens mående och situation. Som materialet visat 

måste sjuksköterskorna förhålla sig pragmatiskt till nämnda strukturer då den individuellt 

anpassade vården står i fokus. Här har den enskilda sjuksköterskan en viss frihet i att utföra 

det emotionella arbetet, något som i vissa situationer kan leda till att sjuksköterskan till viss 

del går utanför uppställda förhållningssätt och informella förhållningsregler.    

Emotionell självkontroll 

Sjuksköterskorna beskrev det som något positivt att känna en känslomässig närvaro i mötet 

med patienten. Samtidigt kräver yrkesrollen en känslomässig distansering och självkontroll 

för att kunna ge en funktionell och trygg vård samt för att sjuksköterskan själv ska orka med 

de emotionella påfrestningar som arbetet stundtals kan innebära. Att uttrycka alltför starka 
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känslor var något som sjuksköterskorna ansåg inte bör ligga i den professionella 

sjuksköterskerollen. Utöva emotionell självkontroll innebär att kontrollera de egna känslorna i 

förhållande till patienten så att de inte tar sig olämpliga uttryck. Självkontrollen behövs också 

för att kunna efterleva de känsloregler som finns på avdelningen. Hochschild (1983) menar 

att följa de känsloregler som finns i en miljö blir en slags känslomässig förpliktelse, uttalad 

eller outtalad, att agera emotionellt på ett sätt som anses överensstämma med en viss situation. 

Detta innebär främst, för sjuksköterskorna, att inte för starkt uttrycka negativa känslor som 

exempelvis irritation, ilska och frustration, men det kan också innebära att hålla igen 

överdrivna uttryck som bottnar i positiva känslor, till exempel glädje över en patients 

tillfrisknande. Det ska dock inte hindra att man uttrycker den glädjen inför en patient, men det 

bör göras på en nivå som är adekvat i relation till den professionella rollen. 

Den emotionella självkontrollen ska göra att känslomässiga uttryck som kan anses olämpliga 

för patienten i så liten utsträckning som möjligt ska märkas i förhållande till denne.  

Om jag tänker på känslorna att bli arg, ilska och tycka synd om, känna medlidande 

eller liksom bli väldigt berörd så kan man ju inte helt ge utlopp för dom känslorna. 

Man kan inte ställa sig och skälla ut en människa även om man skulle kunna vilja 

det ibland, alltså önska det att man kunde eller, för så sköter man inte proffsarbete. 

(Intervju 4, sid 1) 

Ovan sätt att resonera är något som sjuksköterskorna försöker efterleva, men många menade 

att det inre känsloläget hos den professionella sjuksköterskan förmodligen kan ”skina 

igenom” i vissa lägen. Ett sätt att kontrollera de egna känslorna kan vara att gå in i den 

professionella rollen och ”stänga av” så till vida att man försöker att inte påverkas alltför 

starkt. Det sättet att försöka skapa distans till de inre känslorna gäller i synnerhet vid 

situationer som av sjuksköterskan upplevs som emotionellt betungande. Att påminna sig om 

patientens situation och mående kan då bli en metod att hantera situationen.  

När jag känner mig irriterad på patienter, alltså då får man verkligen bita ihop och 

prata jättetrevligt fastän att man inte känner sig…liksom. Jag vet inte om det är…en 

nån sorts så att man påverkar…försöker man vara…och liksom försöka förstå och 

sätta sig in i deras situation så att den här ilskan liksom försvinner lite grann… 

(Intervju 9, sid 4). 

Yttrandet ovan beskriver hur sjuksköterskan först hanterar den initiala känslan med ett ytligt 

agerande av känslouttryck; det visade känslouttrycket stämmer därmed inte överens med 
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sköterskans inre känsloupplevelse. Hochschild (1983) pekar på att emotionell självkontroll 

ofta kräver ett ytligt agerande (surface acting) gällande känslouttryck. Detta blir ett sätt att 

dölja de inre mer ”äkta” känslor som man upplever i den stunden. Sjuksköterskan ovan 

försöker sedan bearbeta den beskrivna inre känslan, som är av negativ art, och förändra denna 

känsla genom att se till patientens situation och få förståelse för denna. Att försöka se en 

patients sjukdom som anledning till exempelvis olämpligt beteende kan vända känslor av 

antipati, riktade mot patienten, till en mer empatisk och förstående känsla. Detta blir ett djupt 

agerande (deep acting) i sättet att uttrycka och hantera känslor (Yanay och Shahar, 1998). 

Denna typ av agerande är vanligt förekommande bland de intervjuade sjuksköterskorna. 

Nedanstående citat visar också exempel på ett djupt agerande. Genom att bearbeta sitt inre 

känslotillstånd kan man skapa en känsloupplevelse som korrelerar med det som visas utåt, 

som respons till en upplevd situation (Hochschild 1983). 

Oftast försöker jag verkligen förstå, alltså liksom sätta mig in i patientens situation 

och förstå hur dåligt patienten mår. Och då liksom, då blir det mest bara…ja, att 

man vill finnas där för patienten. Just för att jag kan se tillbaka till allting jag 

har…som jag liksom ser att den saknar. Och då blir det bara liksom att man vill 

bara finnas där och…man vill göra det som går för att den här patienten ska må 

bättre. Och då liksom; nämen då kan den inte vara besvärlig, det kan inte vara 

liksom nog mycket att den behöver, man vill bara liksom göra sitt bästa. (Intervju 

11, sid 7) 

Sjuksköterskornas uttalanden visar hur de genom djupt agerande (deep acting) i det 

emotionella arbetet kan bearbeta en negativ känsloupplevelse till att bli mer positiv och 

därmed mindre emotionellt betungande. Vid djupt agerande i det emotionella arbetet är det 

mer sannolikt att vårdaren upplever sitt arbete som tillfredsställande än i fallet då 

känslouttrycken utgår från ett ytligt agerande (suface acting) (Lopez, 2006). Situationer då 

sjuksköterskorna är tvungna att hantera betungande känslor, som också innebär att kontrollera 

dessa, kan uppstå då patienten blir sämre, om man måste vidta tvångsmässiga åtgärder mot 

patientens vilja, vid hot och våld från patienten, vid en känsla hos sjuksköterskan av 

otillräcklighet, tidsbrist, stress p.g.a. överbeläggning, etcetera. Om sådant upplevs, särskilt 

under en längre tid, kan emotionell trötthet uppstå hos sjuksköterskan, något som hon/han i 

regel försöker att inte visa utåt mot patienterna. Den emotionella tröttheten kan dock bli en 

faktor som gör att tröskeln för den emotionella självkontrollen sänks. Det kan i sin tur bidra 
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till att sköterskan, i vissa lägen, inte riktigt klarar av att leva upp till de regler som 

omgivningen och/eller sjuksköterskan själv ställer på emotionellt uppträdande.  

Sammanfattningsvis fungerar den emotionella självkontrollen som ett redskap för att kunna 

efterleva de känsloregler som gäller gentemot patienterna. Att sjuksköterskorna reglerar sina 

emotionella uttryck utgör därmed en trygghetsaspekt för patienterna då olämpligt bemötande, 

från sjuksköterskornas sida, på detta sätt begränsas och kontrolleras. Sjuksköterskorna kan 

också påverka sin egen inre känsloupplevelse genom ett djupt agerande (deep acting) i det 

emotionella arbetet. Detta skapar i regel en ökad närhetskänsla hos sjuksköterskan för 

patientens problematik, situation och ageranden. Sjuksköterskan får då lättare att hantera 

mötet med patienten. 

 Konstruktiv interaktion med patienten 

Med en konstruktiv interaktion med patienten menas här att det mellan sjuksköterska och 

patient finns en funktionell relation som i bästa fall upplevs som givande för dem båda samt 

att det på något plan har en konstruktiv inverkan på patientens mående och situation. Att få till 

stånd en sådan interaktion med patienten beskrevs som eftersträvansvärt för sjuksköterskorna 

och kräver i regel att sjuksköterskan och patienten får någon form av positiv kontakt med 

varandra. Alla patienter anses ha rätt till ett respektfullt och professionellt bemötande men om 

patienten väcker en känsla utöver det generella ökar också möjligheten för ett ökat emotionellt 

engagemang från sjuksköterskans sida. För sjuksköterskan kan detta underlättas av faktorer 

som ökar det personliga intresset för patienten. Sådana faktorer kan exempelvis vara om 

sköterskan har en tidigare vårdrelation till patienten, om man har kunskap om patienten 

och/eller om sjuksköterskan känner sig personligen kunna relatera till patienten på något plan. 

Det sistnämnda kan vara att sjuksköterskan och patienten har vissa gemensamma erfarenheter, 

att man har barn i samma ålder eller att sjuksköterska/patient är ungefär lika gamla.  

Det jag däremot kan beröras av på ett annat sätt är ju om man har en yngre patient 

i min ålder, kanske till och med yngre än mig som kommer in och mår väldigt dåligt 

och som jag vet har varit med om väldigt mycket där jag själv kanske, inte hela 

historien, men någon del kanske har varit med om själv och är jättearg över, så blir 

jag mer berörd. För jag kan förstå effekten av det. Alltså jag kan förstå varför de 

mår som de gör i dag med tanke på vad dom bär med sig. Så man berörs på ett 

annat sätt. (Intervju 2, sid 2) 
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Det kan vara fruktbart att lära sig mer om patienten och därmed, på ett mer nyanserat sätt, 

förstå patientens diagnos, situation och mående. Att få ökad kunskap om patienten kan därför 

främja mötet och underlätta ett konstruktivt bemötande från sjuksköterskans sida. 

Om någon anledning att som sagt man känner inte att man är på samma nivå, man 

når inte fram, så tycker jag att det underlättar och försöka läsa på mer vad som 

finns i patientens historia. Om det finns nånting man kan relatera till för att nå fram, 

för att…det bygger mycket på att dom som är här hos oss att dom ska känna en form 

av trygghet och förtroende för och så att vi ska kunna nå fram och hjälpa dom med 

det dom behöver ha hjälp med. (Intervju 7, sid 5). 

Sjuksköterskan ovan visar på hur personalen försöker sätta sig in i patientens individuella 

bakgrund för att få förståelse och kunskap om patienten i syfte att nå fram och skapa 

förtroende gentemot denne. James (1992) menar att det emotionella arbetet kräver kunskap 

om patienten som person och tar tid i anspråk. Nedanstående citat lyfter fram hur 

sjuksköterskan sätter sig in i patientens medicinska bakgrund och vad en viss diagnos kan föra 

med sig. Detta kan bidra till en trygghet för sjuksköterskan att närma sig patienten på ett sätt 

som också är gynnsamt för denne, något som i sin tur skapar bättre möjligheter att få till stånd 

en bra patientrelation. 

Då hade vi en patient som jag faktiskt var riktigt rädd för, för hon var väldigt 

besvärlig och tjorvig och…störande på avdelningen och jag tänkte när jag såg 

henne; o herre Gud låt mig aldrig ha någonting med henne och göra. Men sen blev 

jag kontaktperson för henne och för att jag skulle kunna närma mig henne på ett 

bättre sätt så fick jag, så läste jag ganska mycket om hennes diagnos och fick då en 

större förståelse och kunna närma mig henne på ett mycket bättre sätt i och med att 

jag fick mer kunskap och då fick vi en jättegod relation. (Intervju 6, sid 4) 

I denna studie framkommer att en konstruktiv interaktion mellan sjuksköterska och patient 

underlättas om det inom relationen dem emellan utvecklats tillit och förtroende. Det skapar 

också en gemensam trygghet och respekt samt ett klimat som kan gynna ett samarbete med 

patientens vård i fokus. Det är också en situation som sjuksköterskan upplever som personligt 

givande genom att det ger henne/honom glädje och bekräftelse, något som följande citat ger 

exempel på.  

Alltså…när jag märker att den tar emot liksom en inbjudan så där, söker upp en om 

det är nåt speciellt och…Då kan jag känna att det liksom, att vi tillsammans 
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kan…ja, att det går framåt liksom i utvecklingen. Och när jag märker att patienten 

mår bättre och kan koppla tillbaka till det som har varit sämre men liksom ändå se 

nu framåt och själv se hur bra den har blivit. Det är jätteroligt. (Intervju 11, sid 7) 

Sjusköterskorna beskrev det fruktsamma i att relationen till patienten utvecklas till att bli av 

ömsesidig karaktär, där ett positivt emotionellt utbyte mellan patient och sjuksköterska 

uppstår. Detta verkar motiverande för sjuksköterskan och upplevs av henne/honom som 

utvecklande även för patienten då det ökar tilliten till sjuksköterskan. Theodosius (2008) 

menar att det ömsesidiga, och positiva, emotionella utbytet består av den vård och omsorg 

sjuksköterskan ger och den tacksamhet och bekräftelse hon/han får tillbaka från patienten, 

något som skapar tillfredsställelse hos sjuksköterskan. Detta stämmer också överens med de 

intervjuade sjuksköterskornas beskrivning av sådana utbyten och att de kan uppstå då 

sköterska/patient får en god emotionell kontakt med varandra. Detta kan underlättas av de 

faktorer som tidigare nämnts; exempelvis att sjuksköterskan upplever igenkännande med 

patienten på något plan, eller att kunskap och förståelse för patienten visar sjuksköterskan hur 

patienten kan bemötas på bästa möjliga sätt.    

Men sen kan det ju vara att man kanske på just den kontakten också, att man 

upptäcker hos patienten att den reagerar och att den känner nånting och så plötsligt 

så upptäcker man att den får förtroende också. Då blir man ju mera…vad ska jag 

säga…motiverad själv liksom att ge på nåt vis, om man känner att den responsen 

hos patienten…att man kan ha det här samarbetet. Det blir stimulerande för mig 

som personal också. När man känner att det här, det går och utveckla liksom, den 

här patienten går att…stärka och jobba med och liksom…Det är ju, då blir det ju 

spännande. (Intervju 10, sid 3) 

Uttalandet ovan visar på hur en god kontakt, med konstruktiv interaktion mellan 

sjuksköterskan och patienten, är motiverande för sjuksköterskan och utvecklande för 

patientens vårdsituation. Sjuksköterskorna menade att ett förtroende från patientens sida 

underlättar för ett samarbete patient/sjuksköterska, vilket är positivt för patientens utveckling. 

Den tillitsfulla interaktionen i sådana sammanhang, som uppstår i relationen mellan 

sjuksköterska och patient, skapar också en naturlig avvägning för sjuksköterskan gällande 

närhet och distans i förhållande till patienten. Sjuksköterskan upplever en trygghet i 

patientrelationen och känner vilken närhet som är bäst och mest konstruktiv för patienten.  

Theodosius (2008) pekar på att en fungerande relation bygger på tillit och ömsesidighet där 
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patienten kan öppna sig och tillåts vara deltagande och samarbetande, något som också skapar 

möjlighet för en bra vård.  

Som sammanfattning kan sägas att en positiv patientrelation med en konstruktiv interaktion 

mellan sjuksköterska och patient, baserad på att patienten känner tillit och förtroende, 

innehåller ett ömsesidigt emotionellt utbyte som känns givande för båda parter. Detta skapar 

en naturlig närhet mellan patient och sjuksköterska som skapar en trygghet för sköterskan i att 

hitta balansen mellan närhet och distans. Patienten får också en trygghet med detta som 

underlättar för denne att skapa en tillitskänsla. Från sjuksköterskans sida kan också 

igenkännande samt kunskap och förståelse för patientens situation underlätta att närma sig 

och känna sympati för patienten.  

Emotionella redskap 

De emotionella redskap som sjuksköterskan har att tillgå, och som studien visar har ett 

betydande värde när man hanterar svårigheter i det emotionella arbetet, är mentalt och 

praktiskt stöd från medarbetare samt att kunna påverka den egna inre känsloupplevelsen. Det 

sistnämnda innebär främst att använda sig av djupt agerande (deep acting) i det emotionella 

arbetet. I det mentala stödet inbegrips bland annat möjligheten att med arbetskollegor få 

diskutera egna känslor och hur man kan hantera olika arbetssituationer och upplevelser i 

relation till patienter. Att få prata med kollegor underlättar också den egna självreflexionen. 

Det praktiska stödet kan bestå i att en kollega träder in och hjälper till eller avlöser i en 

situation som man själv upplever som känslomässigt besvärande. Det praktiska stödet 

påverkas positivt om personalen känner till varandras styrkor och svagheter i olika 

arbetssituationer, något som i sin tur förutsätter att kollegor vågar/kan anförtro sig till 

varandra. Att påverka den egna inre känsloupplevelsen och utifrån den skapa vad som kan 

benämnas ett djupt agerande i det emotionella arbetet underlättas exempelvis av att man får 

ökad kännedom om patienten och att man kan sätta sig in i dennes sjukdom och situation (Jfr. 

Yanay och Shahar, 1998). Sjuksköterskorna i denna studie har pekat på betydelsen av 

arbetskollegors stöd och möjligheten att få prata med varandra om sådant som känns 

angeläget, både spontant och under mer formella former, exempelvis i planerade möten. I 

enlighet med vad sjuksköterskorna i denna studie beskriver så pekar Bornheim (2010) på att 

informella diskussioner kollegor emellan är en viktig emotionell resurs som är betydande för 

att snabbt kunna minska känslomässiga bördor hos personalen. Emotionellt och psykologiskt 

stöd från medarbetare har en stor betydelse. Sjuksköterskornas uttalanden visar att oavsett 
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formen av denna kommunikation gynnar det den enskilda sjuksköterskans välbefinnande och 

hennes/hans möjligheter att kunna hantera sitt arbete och i synnerhet betungande upplevelser. 

Att känna sig bekväm med att kommunicera med kollegor kan även antas göra det lättare att 

be om praktiskt stöd i vissa situationer. Det är också rimligt att anta att kommunikationen 

underlättar kunskapsöverföringen mellan kollegor om de enskilda patienterna, något som i så 

fall kan antas bidra positivt till den enskilda sjuksköterskans möjlighet att skapa ett djupt 

agerande i det emotionella arbetet. För att stimulera och utveckla dessa redskap, vilka är 

positiva för det emotionella arbetet, får man vidare anta att möjligheter för förtroendefull 

kommunikation mellan arbetskollegor, och forum för detta, är något konstruktivt. Skapandet 

och utvecklandet av sådana forum blir därför viktigt och ett organisatoriskt upplägg för sådant 

bör därför anses som värdefullt. Detta går att relatera till Banner och Wrubel (1989) som 

lyfter fram vikten av att organisera personalmöten för att skapa möjligheter till diskussioner 

och forum för personalen att hantera känslor (Jfr Korczynski, 2003). Sjuksköterskorna 

beskriver att sådana forum förekommer i form av möten. I materialet framkommer inte hur 

ofta eller hur sådana möten organiseras, men hur det än ser ut med detta på avdelningarna så 

är ett skäligt antagande att ansvaret för ett skapande av dessa forum, och att de hålls på en 

regelbunden basis, ligger på ledningen för den psykiatriska inrättningen. Bornheim (2010) 

pekar både på att ramarna för vårdarbetet sätts av vårdorganisationen och att kollegorna utgör 

en viktig plattform för att hantera stressfyllda och svåra situationer. Detta sammantaget visar 

på vikten av att denna fråga uppmärksammas på organisatorisk nivå.  

Slutsatser och utblickar 

I Resultat och Diskussionsavsnittet i denna studie redovisas de fyra teman som utgör 

förutsättningar för att sjuksköterskan ska uppleva att det emotionella arbetet ska kunna utföras 

på ett funktionellt och konstruktivt sätt. Dessa teman blir svar på de två övergripande frågor 

utifrån vilka sjuksköterskans egna emotionella arbete organiseras för att patienten ska få och 

uppleva bästa möjliga vård och omsorg: Hur skapas trygghet för patienten och 

sjuksköterskorna samt hur ska sjuksköterskan förhålla sig till närhet kontra distans i relation 

till patienten. Nedan kommer viktiga perspektiv av resultaten att avhandlas och kopplas till de 
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emotionella redskap som visats ha betydelse i sjuksköterskans arbete. Återkoppling kommer 

också att göras till tidigare forskning. 

Närhet kontra distans 

Henderson (2001) visar att sjuksköterskor upplever att de rör sig mellan närhet och distans 

och att det krävs en balans mellan dessa poler och att detta är viktigare ju mer emotionellt 

krävande en patientrelation blir. Denna studie pekar på att identifikation och/eller förståelse 

för patientens bakgrund och situation kan underlätta för sjuksköterskans möjligheter att skapa 

bra möten på ett emotionellt plan, något som har en konstruktiv inverkan för patientens 

mående. En för stark sympati för patienten kan samtidigt försvåra för den emotionella distans 

som krävs från sjuksköterskans sida vid exempelvis patientkonflikter. Vid en sådan konflikt 

borde risken vara större att sjuksköterskan kan känslomässigt ta åt sig mer, på ett personligt 

plan, ju närmare relation hon/han har med patienten. En närhet som känns bra för 

sjuksköterskan kan positioneras utifrån en förståelse och genuin emotionell närvaro i relation 

till patienten. Då detta skapas hos sjuksköterskan kommer det ofta till genom ett djupt 

agerande (deep acting) i sköterskans emotionella arbete. I annat fall är sjuksköterskan, i 

emotionellt besvärande patientsituationer, hänvisad till ytligt agerande (surface acting), något 

som enligt Mann och Cowburn (2005) är mer känslomässigt slitsamt i längden för den som 

utför det emotionellt arbetet. Kan sjuksköterskorna underlätta för sin egen roll i denna fråga? 

Skapandet av djupt agerande i det emotionella arbetet blir ett värdefullt emotionellt redskap 

och som bör kunna underlättas av kunskapsöverföringen mellan kollegor angående 

patienterna. Det borde också vara av betydelse för personalen att med varandra få diskutera 

den konstruktiva aspekten av djupt agerande i emotionellt arbete. Sjuksköterskorna har 

förmodligen olika upplevelser kring detta och mer erfarna arbetskollegor, med lång 

yrkeserfarenhet, skulle säkert kunna bidra med sina erfarenheter och tankar angående djupt 

agerande till personal som nyligen kommit in i yrket.   

Gray (2009) menar att balansen närhet/distans kan påverkas av vad som anses vara en 

lämplig/olämplig patientkontakt. De intervjuade sjuksköterskorna visar på hur uppfattningen 

om vad som är olämpligt i relation till en patient, i vissa situationer, går emot deras egen 

bedömning och val av agerande gentemot patienten. Utifrån dessa sammanhang kan man 

förstå att känsloregler och förhållningsstrukturer en del gånger går emot handlande som den 

enskilda sjuksköterskan upplever som mer autentiskt mot det egna självets känsloupplevelse. 

Mann och Cowburn (2005) och Theodosius (2008) pekar på betydelsen av att sjuksköterskan 
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får möjlighet att känna en autenticitet i sitt känslomässiga agerande och uttryckssätt. Frågan 

kan ställas hur ofta sjuksköterskan hamnar i situationer där lojalitet gentemot förväntade 

förhållningssätt och känsloregler hamnar i opposition mot ett agerande som känns mer 

emotionellt autentiskt för henne/honom själv. Om sjuksköterskan upplever sig ofta hamna i 

konflikt med denna diskrepans är det något som kan skapa emotiv dissonans och i längden bli 

till en känslomässig påfrestning (Jfr Hochschild, 1983).  

Att skapa trygghet 

Sjuksköterskorna har i denna studie pekat på det värdefulla i att kunna vända sig till kollegor 

för att få prata ut, eller för att få stöd i vissa situationer. Det utgör ett emotionellt redskap som 

ger trygghet för sjuksköterskan i hennes/hans arbetssituation och bidrar till att kunna hantera 

relationen till patienten, något som också genererar trygghet för denne. Vårdpersonalens 

betydelse för att skapa trygghet för varandra visas av flertalet forskare: Kollegors stöd i att 

avlösa varandra vid besvärliga situationer (Staden, 1998), betydelsen för personal att få 

möjlighet att reflektera över arbetssituationen och de egna känslorna (Gray, 2009; Henderson, 

2001; Teodosius, 2008) samt betydelsen av kollegorna som plattform för att hantera tunga 

emotionella aspekter av arbetet (Bornheim, 2010; Benner och Wrubel, 1989). I denna studie 

har det framkommit att strukturella förhållningssätt gentemot patienterna, som samtidigt ger 

utrymme för individuellt bemötande, har trygghetsskapande aspekter för både sjuksköterskor 

och patienter. Då förväntade förhållningssätt och känsloregler, i vissa situationer, går emot 

den enskilda sjuksköterskans inre känslomässiga ställningstagande och bedömning kring hur 

det emotionella arbetet bör utföras kan hon/han uppleva en icke-autencitet i det emotionella 

arbetet. Detta kan vara ett exempel på ett dilemma som sjuksköterskorna kan, om så önskas, 

ventilera med kollegor. Denna typ av problematik borde också vara sådant som kan diskuteras 

i forum i sjukvårdsorganisationens regi. Trygghet i relationen sjuksköterska/patient skapar 

den tillit som sjuksköterskorna upplever som ett grundelement för att utveckla ett samarbete 

med patienten; något som gynnar dennes mående och situation i positiv riktning. Vikten av 

trygghet i relationen sjuksköterska/patient, för att skapa den tillit som i regel krävs för ett 

konstruktivt samarbete med patienten, lyfts fram av O´Brien (2000). Materialet i denna studie 

pekar på att en sådan relation innehåller ett ömsesidigt och positivt emotionellt utbyte mellan 

sjuksköterska och patient. Det ger stöd för Theodosius (2008) som menar att i detta utbyte ger 

sjuksköterskan vård och omsorg samtidigt som patienten ger tillbaka tacksamhet och 

bekräftelse. Theodosius (2008) påpekar att en tillitsfull patientrelation kan balansera det 
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maktförhållande där sjuksköterskan kan ge/hålla tillbaka emotionellt engagemang och omsorg 

samtidigt som patienten kan ge/hålla tillbaka uppvisandet av tacksamhet. Det framkommer av 

sjuksköterskorna i denna studie att det emotionella arbetet kräver ett engagemang som i 

många lägen inte är känslomässigt friktionsfritt. Ett sätt att komma bort från denna friktion, 

som framkommer i materialet, kan vara att ”stänga av” känslorna. En sådan strategi borde 

dock kunna rubba balansen i det nämnda maktförhållandet, till nackdel för både patient och 

sjuksköterska. Att utveckla det egna emotionella arbetet kräver ett engagemang från 

sjuksköterskans sida med eftertanke och medveten reflexion över de egna känslorna. Detta 

engagemang bör långsiktigt löna sig i jämförelse med metoden att ”stänga av” som ett sätt att 

mentalt frikoppla sig från arbetet, något som kan skapa risker för sjuksköterskans emotionella 

välbefinnande, sett under längre tid.   

Förslag till vidare forskning 

Ett viktigt resultat i denna studie är att sjuksköterskors behov av arbetskollegialt stöd för att 

hantera emotionellt betungande aspekter av arbetet klart framträder i intervjuerna. 

Sjukvårdsorganisationen har möjlighet att skapa forum för detta. I intervjumaterialet framkom 

att sjuksköterskorna deltog i organiserade möten i syfte att bland annat diskutera 

känslomässiga aspekter av vårdarbetet. Vidare forskning skulle kunna specifikt fokusera på 

dessa möten och vårdorganisationens relation till dem. I vilken mån prioriteras de och hur 

läggs de upp? Finns de i olika varianter och, om det är fallet, hur skiljer de sig åt? 

Sjuksköterskorna pekade också på betydelsen av spontana icke-organiserade samtal kollegor 

emellan. Kan dessa samtal ske löpande och obehindrat eller finns det faktorer som försvårar 

för detta? Vilket utrymme finns för den typen av samtal? Forskning i området skulle kunna 

studera i vilken utsträckning de olika samtalsformerna, organiserade liksom icke-

organiserade, är till nytta för personalen i deras emotionella arbete och om sådan nytta även 

kommer patienterna till godo. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Kan du börja med att beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

 

Föreställ dig när du gått in i rollen som sjuksköterska när du kommit in på din avdelning. Har 

du upplevt att du förändrats något i förhållande till ditt privata jag, och i så fall hur? 

- Finns det något som du personligen brukar försöka tänka på ska ingå i din roll som sjuksköterska; 

förhållningssätt, uppförande/uppträdande och liknande? 

 

Kan du berätta om hur du känslomässigt uttryckt och hanterat vissa situationer, i din 

nuvarande yrkesroll, och hur detta skiljt sig åt ifrån om du upplevt samma situationer privat? 

 

Vad innebär emotionellt engagemang, i förhållande till en patient, för dig? 

 

Tänk på vilka sätt du bemött olika patienter.  På vilka sätt har dessa bemötanden kunnat skilja 

sig åt och varför har de skiljt sig åt? Ge gärna exempel som du själv kan relatera till. 

 

Kan du beskriva konkreta tillfällen då du blivit extra emotionellt engagerad i förhållande till en 

patient?  

- Vad gjorde att du fick det emotionella engagemanget för patienten? 

- Påverkade detta extra emotionella engagemang ditt beteende mot patienten? Hur? 

- Är sådant ”extra emotionellt” engagemang vanligt för din del? 

 

Berätta om tillfällen då du inte känt dig emotionellt engagerad i patienten? 

- Hur uppträdde du då mot patienten? 

- Var detta uppträdande ett medvetet val? 

- Hur ofta har du varit i en sådan/sådana situationer? 

 

Om du velat påverka ditt emotionella förhållningssätt till en patient, hur har du då burit dig åt? 

Försök tänka på några specifika patientsituationer du varit med om. 

 

Kan du beskriva en situation när du som sjuksköterska upplevt negativa känslor i förhållande 

till en patient? 

- Vilken typ av känslor var det?   

- Hur uttryckte du dem? 
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- Hur hanterade du dessa känslor? 

- Är det en typ av situation som har förekommit flera gånger/ofta? 

 

Kan du beskriva en situation när du som sjuksköterska upplevt positiva känslor i förhållande till 

en patient? 

- Vilken typ av känslor var det?  

- Hur uttryckte du dem? 

- Hur hanterade du dessa känslor? 

- Är det en typ av situation som har förekommit flera gånger/ofta? 

 

Om du kommit till jobbet och känt dig känslomässigt nedstämd och varit tvungen att ha och 

göra med svåra patienter eller situationer, vad har du då gjort? Kan du komma ihåg gånger du 

upplevt detta? 

 

Har du varit med om patientsituationer som du upplevt att du känslomässigt inte klarade av på 

ett, vad du bedömde efteråt, professionellt sätt? Berätta. 

- Vilka var situationerna?  

- Vilka känslor hade du kring situationen efteråt?  

- Har du upplevt sådana situationer flera gånger? 

 

Kan du berätta om händelser, i relationen med patienten, som varit känslomässigt svåra och där 

du använt dig av en metod eller strategi för att hantera situationen? 

- Vilken var denna metod/strategi? 

- På vilket sätt hjälpte det dig hantera situationen? 

- Förekommer det ofta att du använder dig av sådana metoder/strategier? 

 

Upplever du som sjuksköterska att ditt känslomässiga förhållningssätt till patienter har 

förändrats något i förhållande till din ökande yrkeserfarenhet?  

- Hur har detta förhållningssätt förändrats? 

- Konkreta exempel? 

 

Kan du berätta om några emotionella utbyten med patienten som du upplevde var givande för 

dig?  

- Vad  bestod utbytet av?  

- När uppkom det emotionella utbytet? 

- Har du upplevt detta flera gånger/ofta? 



 

 35 

Kan du berätta om några emotionella utbyten med patienten som du upplevde var betungande 

för dig?  

- Vad bestod utbytet av?  

- När uppkom det emotionella utbytet 

- Har du upplevt detta flera gånger/ofta? 

 

Har du upplevt situationer då det funnits yttre faktorer som har försvårat ditt emotionella 

förhållningssätt till patienten? 

- Vilka var dessa situationer?  

- Hur hanterade du situationen när den hände? 

- Har sådant hänt flera gånger/ofta? 

 

Kan du berätta om konkreta situationer då någon (du själv/någon annan) uttryckt sig 

känslomässigt på ett sätt, i förhållande till en patient, som ansetts olämpligt av annan personal 

på avdelningen?  

- Är liknande situationer vanligt förekommande? 

- Vem eller vad tror du har skapat uppfattningen att detta var olämpligt? 

 

Kan du komma ihåg då någon (du själv/någon annan) uttryckte sig känslomässigt på ett sätt, i 

förhållande till en patient, som uppmärksammades som positivt av annan personal på 

avdelningen? 

- Kan sådant hända ofta? 

 

Hur har du upplevt möjligheten att själv få bestämma hur du känslomässigt kan agera i 

förhållande till en patient? 

-Kan du komma ihåg någon situation då du hade velat agera känslomässigt på ett sätt, men avstod på 

grund av annan personals åsikter och förväntningar? 

- Hur många gånger har sådant i så fall hänt för dig? 

 

Kan du ge exempel på normer för hur du som sjuksköterska känslomässigt bör uttrycka dig, i 

förhållande till patienten, i olika situationer?  

- Ge konkreta exempel på hur du upplever att dessa normer upprätthålls? 

- Av vem, när och hur har du fått veta vilka normer som bör gälla? 

- Kan du ge beskriva konkreta händelser och situationer då du eventuellt tänjt på dessa normer? Hur 

ofta har det hänt? 

- Hur har du känt kring den ”tänjningen” i efterhand? 

 


