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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar frågeställningarna hur upplever och hanterar sjuksköterskor känslor i 

sitt arbete samt förekommer det psykologiska konsekvenser vid starka känsloupplevelser? Syftet 

är att belysa sjuksköterskors egna upplevelser och känslohantering kring deras vardagliga arbete. 

Vidare diskuteras psykologiska konsekvenser som kan orsakas av starka känsloupplevelser på 

längre sikt. 

Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag använder mig av semistrukturerade intervjuer med 

fyra sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus i Stockholmsområdet. Intervjuerna har analyserats 

utifrån Erving Goffmans teori Det dramaturgiska perspektivet och Arlie Hochschilds teori 

Känsloarbete. Begrepp som tas upp i analysen är bland annat front- respektive backstage, roll, 

surface acting och deep acting. En stor del av analysen består även av grundtankar ur den 

tidigare forskningen om human serviceverksamhet. 

Resultaten visar att de intervjuade sjuksköterskorna agerar utifrån förväntningar som de upplever 

från patienter och deras anhöriga, vilket bland annat kopplas till Det dramaturgiska perspektivet. 

Sjuksköterskorna talar och agerar på ett visst sätt framför andra, oberoende av hur de egentligen 

känner. Därmed upprätthåller de alltid den professionella rollen i olika situationer. Detta förfaller 

dem naturligt och de behöver oftast inte anstränga sig för att behålla kontrollen över deras 

känslor. De mest känsloladdade situationerna upplevs vid patientens hälsoåterfall, dödsfall eller i 

kontakt med de anhöriga. Sjuksköterskorna har upplevt negativa känslor som rädsla, ångest och 

ängslan men det har inte påverkat deras vardagsliv då de har fått stöd från kollegor och läkare.  

Uppsatsen bidrar till förståelsen av sjuksköterskors känsloupplevelser kring sin roll och det 

vardagliga arbetet med människor. Läsaren får en bild av hur de intervjuade sjuksköterskorna 

hanterar vardagliga känslor. 

Nyckelord 

Anhöriga, beteende, förväntningar, kollegor, känslohantering, upplevelser, patienter, 

sjuksköterska, vård. 
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1. Inledning  

Ett arbete som sker i nära kontakt med människor kräver ett större behov av känslohantering än 

andra arbeten i samhället (Leppänen m.fl. 2006b:6). Detta ställer högre krav på de anställdas 

förmåga att hantera omgivningens förväntningar och sina egna känslor. Eftersom sociologin 

studerar interaktion mellan människor i vardagliga situationer, skulle det vara intressant att få en 

sociologisk inblick i hur interaktionen på arbetsplatser som dessa går till med tanke på den unika 

omgivningen. Det unika med dessa arbeten är att det kretsar kring mänskliga behov och känslor. 

De anställda befinner sig i nära kontakt med människor som på något sätt söker stöd och befinner 

sig i en underlägsen position, vilket kan vara känslomässigt påfrestande. Hur upplever de 

anställda känslosamma situationer i sitt arbete, hur påverkas de av det och vilka strategier 

använder de sig av i det dagliga arbetet?  

Från början låg mitt intresse i att undersöka känsloupplevelser hos personer som arbetade inom 

människorelaterade yrken. Jag hade tidigare arbetat som kassör vid sidan av studierna. Detta 

arbete krävde en förmåga att behålla en god attityd oavsett vilka kunder man bemötte under en 

arbetsdag. Att ha ett stort leende var inte lätt under varje arbetsdag med tanke på stressiga 

situationer som kunde dyka upp. Jag blev intresserad av att undersöka hur andra anställda bar sig 

åt för att hantera det administrativa arbetet samtidigt som de skulle upprätthålla en god service. 

Jag gick igenom tidigare studier som behandlade skådespelaryrket och turism. Det som var 

utmärkande för dessa yrkesgrupper var de anställdas förmåga att ständigt upprätthålla 

förväntningar kring yrkesrollen, oavsett situation. 

Jag valde att fokusera mig på en specifik yrkesgrupp som i detta fall blev sjuksköterskeyrket. 

Anledningen till att jag valde följande inriktning var bland annat för att jag tidigare haft ett 

kursarbete som handlade om att intervjua sjuksköterskor kring deras arbetsmiljö. Utifrån deras 

svar insåg jag att sjuksköterskeyrket handlade mycket om en omgivning där känslorna tog en stor 

plats. Exempelvis när de anställda bemötte sjuka patienter och var med om dödsfall. På grund av 

känslodimensionen ansåg jag denna miljö vara givande för mina frågeställningar. Dessutom hade 

jag en kontakt inom fältet som kunde stödja mig i urvalsprocessen.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av känsloupplevelser och känslohantering 

bland sjuksköterskor samt att undersöka eventuella psykiska konsekvenser som kan uppkomma 

vid starka upplevelser.  

   

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever och hanterar de intervjuade sjuksköterskorna känslor i sitt arbete? 

 Upplever de intervjuade sjuksköterskorna att det förekommer psykologiska 

konsekvenser? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

Human serviceverksamhet är ett samlingsnamn för arbeten som innebär en personlig kontakt 

med kunden. Personer som arbetar inom human serviceverksamhet befinner sig mellan två 

verkligheter som de ständigt behöver anpassa sig till (Leppänen m.fl. 2006b:5). Det sker en 

övervägning mellan rationella mål som finns i verksamheten och den emotionella biten utanför 

riktlinjerna. De anställda behöver emellanåt agera emotionellt för att kunna erbjuda en så god 

service som möjligt till varje enskild individ.  

Under avsnittet som behandlar tidigare forskning förekommer begreppet klient vid upprepade 

tillfällen. Med klient menas en person som använder sig och är beroende av företagets tjänster. I 

metod- och analys avsnittet använder jag istället benämningen patient för att beskriva en person 

som kommit i kontakt med sjukvården för att få diagnos och behandling för sina besvär. Klient är 

ett ord som används på ett generellt sätt och beskriver inget specifikt yrke. Begreppet är hämtat 

från den tidigare forskningen om human serviceverksamhet. Ordet patient är mitt eget bidrag till 

undersökningen och det använder jag i koppling till vårdarbete. Jag använder mig på så sätt av 

forskningens generella begrepp för att analysera arbetet inom vården. En person som är 

representativ för företaget och erbjuder service går under namnet anställd. 
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Sympati är ett ord som förekommer i stora delar av uppsatsen. Den är tagen från Leppänens 

(2006:77-110) avhandling ”Känslor i arbete med människor” och beskriver de anställdas relation 

till sina klienter. Sympati är graden av medlidande om de anställda känner för sina klienter och 

kan öka med arbetsåren. En individ måste vara empatisk för att kunna vara sympatisk. Sympati är 

däremot en starkare känsla som innebär en mer kärleksfull inställning till den andre (Leppänen 

2006:94). 

Med känsloupplevelser menar jag emotioner och sinnestillstånd som uppstår hos individer vid 

olika situationer. Enligt Hochschild (1997:551 ff.) genomgår individen ett känsloarbete när hon 

känner av regler som finns på arbetsplatsen. Individen anstränger sig för att framkalla eller 

hämma hennes individuella känslor i anpassning till givna situationer. Goffman (2014:98 ff.) 

menar att individens framträdande skiljer sig åt beroende på om hon befinner sig i ”rampljuset” 

eller utom synhåll. Jag kommer att fördjupa mig mer inom detta begrepp när jag kommer till 

teoridelen. 

Känslohantering är mitt eget begrepp i uppsatsen. Med det menar jag ett individuellt 

tillvägagångssätt att bearbeta starka upplevelser på. Utifrån sjuksköterskors egna upplevelser 

kommer jag att lyfta fram strategier som används i det dagliga arbetet. Jag kommer att lägga mer 

fokus på känsloupplevelser i både forskningsdelen och i analysdelen.   

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Människorelaterade yrken 

Under 1900-talet genomgick Sverige en övergång från materiell produktion till arbete med 

människor (Leppänen m.fl. 2006b:1). Tidigare var den materiella produktionen dominerande på 

arbetsmarknaden men i och med att tjänstesektorn började utvidgas, fick human 

serviceverksamhet en större betydelse. Yrken som omfattades av verksamheten var exempelvis 

vård och omsorg. Gemensamt för dessa yrken var de direkta möten med klienter samt 
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känslohantering på arbetsplatsen. På 1990-talet arbetade 67 % av befolkningen inom 

tjänstesektorn (Leppänen m.fl. 2006b:2).  

Det som är unikt med human serviceverksamhet är att de anställda befinner sig i mitten av två 

verkligheter (Leppänen m.fl. 2006b:5). Och ena sidan måste de följa organisationens mål, 

riktlinjer och instruktioner för att nå specifika resultat, exempelvis att varje klient ska erbjudas 

trygghet och behandlas lika. Men å andra sidan ingår de anställda i ett personligt samspel med 

klienten och måste därför anpassa sig till klientens olika krav och behov. Den anställde ska inte 

enbart bemöta, utan även påverka och hantera andras känslor. På så sätt blir det möjligt att 

omvandla det emotionella till det rationella genom att använda känslor som arbetsredskap till att 

nå företagets mål (Leppänen 2006:85). 

Den humana serviceverksamheten präglas mer av psykosociala problem än den materiella 

produktionen. Det kan bero på att yrken inom den humana serviceverksamheten innebär en 

personlig relation till sina klienter och kan orsaka känslomässig påfrestning (Jönsson 2006:71). 

Det är vanligt att de anställda inom vården känner sig lidande på grund av arbetsrelaterade 

besvär som har med känslor att göra (Leppänen 2006:79). En undersökning som gjordes av AFA 

(2004) visade att barnmorskor, sjuksköterskor och läkare har mest "mentala diagnoser" än vad 

anställda inom andra yrken gör. 

Enligt Leppänen (2006:94) förekommer dessa konsekvenser till en stor del på grund av 

förväntningar som sätts på personalen. Detta sker inte enbart från ledningens håll men även från 

klienterna och deras omgivning. Skillnaden mellan humant och materiellt arbete är slutresultatet. 

Inom serviceyrken styrs resultatet av klienterna för att de har åsikter om hur de bör omhändertas 

och bli bemötta (Leppänen m.fl. 2006b:15-16). Klienterna har även skilda behov som kan bero 

på deras hälsotillstånd (Leppänen m.fl. 2006b:5). 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Känslor 

Det finns ingen konkret definition av begreppet känsla. Det är ett brett begrepp som beskriver 

olika sinnestillstånd. Det finns lika många definitioner kring ordet känsla som författare som 

berör ämnet (Thoits 1989:318). Dessa författare har försökt att illustrera begreppet utan att ha 

kommit fram till en gemensam förklaring. De vanligaste känslorna är bland annat glädje, ilska, 

kärlek, skam och skuld (Thoits 1989:319). Känslorna är universella och är ett resultat av 

människans revolution.  

Leppänen (2006:84) talar om det individualistiska känslobegreppet och menar att känslor är 

något som finns inom varje individen oberoende av de sociala förhållandena. Känslor är 

reaktioner som sker på en personlig nivå, oberoende av de förekommande normerna. Däremot 

beskriver ett interindividuellt känslobegrepp känslor i förhållande till normer, regler och 

rollförväntningar som finns i omgivningen (Leppänen 2006:84). Begreppet beskriver hur en 

individ bör bete sig i olika livssituationer, dvs. vilka känslor hon bör och inte bör uppvisa. 

Exempelvis att vara glad på en födelsedag och ledsen på en begravning. Mitt eget exempel är att 

inom en yrkessituation bör en sjuksköterska vara vänlig och tålmodigt med sina patienter. 

 

3.2 Känslor inom organisation 

Känslor inom organisationer skiljer sig beroende på yrkesposition. Chefer befinner sig 

exempelvis inte i nära relation till sina klienter på samma sätt som de anställda gör under det 

vardagliga arbetet. De upplever därför inte nödvändigvist olika händelser lika starkt. Varje 

organisation har på det sättet en känslomässig arbetsdelning (Leppänen 2006:85). 

Organisationens riktlinjer för mål, medel och beslut kan leda till att känslor inte upplevs som lika 

viktiga i det vardagliga arbetet men känslor kan tvärtom gynna den rationella organisationen. 

Känslor kan fungera som redskap för interaktion samt ett medel för att uppnå företagets uppsatta 

mål gentemot klienterna och de anställda på företaget (Leppänen 2006:84). Företagets ledning 

kan kontrollera känslouttryck genom att rekrytera ”rätt” personal till sitt team. Detta avgörs 
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genom utbildning, tidigare erfarenheter, personliga egenskaper etc. Studier fungerar som en tidig 

socialisation av studenternas känslouttryck som efterfrågas av respektive yrke (Leppänen 

2006:86). 

Känslor som de anställda förväntas att uppleva innebär inte alltid att de faktiskt känner på det 

sättet. De tvingas att undantrycka de privata känslorna för att dessa inte ska komma i vägen för 

den professionella rollen. Poliser behöver exempelvis hålla sig från att le och utrycka 

aggressioner under ett angripande (Ehrlich 1999:115). Vårdpersonal som utsätts för kränkande 

beteende från upprörda patienter måste hålla sig neutral. Personalen behåller servicekänslan 

genom att vara vänlig mot sina patienter även om de inte är det tillbaka (Leppänen 2006:87). Det 

är upp till de anställda att anpassa sig efter företagets riktlinjer samt den emotionella delen under 

sin arbetstid. Detta är en pågående process som sker i kontakt med klienter. De anställda måste 

reflektera över vilka arbetsuppgifter som behöver utföras samt hur de ska uppföra sig i olika 

situationer. Organisationens uppsatta mål behöver uppnås samtidigt som det ska ske en 

anpassning efter klienternas skilda önskemål.  

 

3.3 Känslohantering 

Ett arbete som innebär en daglig relation med andra människor kan medföra starka reaktioner. 

Då klienterna befinner sig i underläge och har vissa uppfattningar om hur de bör bli behandlade, 

kan deras reaktioner bli starka (Leppänen 2006:89). De anställda får möta och hantera inte enbart 

sina egna känslor, utan även klienternas och kollegornas. En stor del av deras tid går åt att hjälpa 

människor med olika praktiska saker (Leppänen 2006:87). Det är många känslor som de behöver 

bemöta, hantera och vidare stödja. Bearbetning sker ofta tillsammans med andra anställda och 

ledningen (Leppänen 2006:100-104). De hjälps åt att tolka varandras känslor och ge tips om hur 

man bör förhålla sig i olika situationer. Detta sker på platser som inte är tillgängliga för 

klienterna och där de anställda kan fritt diskutera sina känslor med varandra. 

Känslohanteringen kan delas upp i två grupper; officiellt kontra inofficiellt känsloarbete 

(Leppänen 2006:72). Det första förekommer på den ordinarie arbetstiden och innehåller 

allmänna riktlinjer om hur man bör bemöta sina klienter. Arbetet sker dagligen i kontakt med 

andra människor. Det inofficiella känsloarbetet avviker däremot från de allmänna riktlinjerna. 

Den anställde kan utföra mer arbete än förväntat, på grund av vänskapliga band som har bundits 
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till klienter. Man kan lyssna på dem, laga mat, hålla i handen, komma förbi på fritiden etc. 

(Leppänen 2006:73).  

De anställda kan befinna sig i en annan sinnesstämning än den som de utrycker (Leppänen 

2006:93). Det är exempelvis inte alltid en flygvärdinna är glad trots att hon ler mot sina klienter. 

Man behöver utrycka ett visst humör för att nå den förväntade servicekänslan. I dessa situationer 

kan det uppstå en så kallad emotiv dissonans (Hochschild 2003:90), vilket innebär att den 

anställde förlorar kontakt med sina sanna känslor. Den anställde kan enligt Leppänens exempel 

gå igenom tre känslofaser under arbetslivskarriären (Leppänen 2006:93 ff.). Utifrån hans teori 

börjar den anställde att leva sig in i sitt arbete utan att se någon gräns mellan det yrkesamma och 

privata. Vidare kan hon uppleva att hon agerar för mycket utifrån organisationens skiljelinjer och 

känna sig ”falsk” men i slutändan kan hon möjligtvis acceptera arbetet som en slags scen där hon 

behöver inta en viss roll. Teorin antar att de nyexaminerade personerna rör sig succesivt från den 

första till tredje fasen genom åren.  

 

3.4 Relationer 

Personer som under en längre tid arbetat inom människorelaterade yrken kan under sin 

livskarriär utveckla en känsla av sympati gentemot sina klienter (Leppänen 2006:94). Tillståndet 

kan förstärkas av olika förhållanden på arbetet. De anställda kan exempelvis leva sig in i 

klientens situation, känna ansvar för klientens liv och välmående, träffas över tid, göra det lilla 

extra etc. För att arbetet ska fungera behöver man ibland överskrida gränserna (Wigerfeldts 

2004:221-255). 

De starka upplevelserna kan orsaka konsekvenser på fritiden. Den anställde kan få det svårt att 

slappna av utanför arbetet och leva sig in för mycket i klientens livssituation och känslor. Hon 

kan reagera på klientens motgångar på samma sätt som hon skulle ha gjort om det var hennes 

anhöriga. Den anställde kan även uppleva klientens kritik mycket starkare (Leppänen 2006:94). 

Sympatiska personer kan ställa upp på att arbete trots att de är sjuka, på grund av oron för att 

deras klienter ska fara illa vid deras frånvaro.  
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4. Teori 

I denna uppsats har jag valt att utgå från två teorier som jag anser vara relevanta för förståelsen 

av ämnet. Emotionellt känsloarbete av Arlie Hochschild (1979) och det Dramaturgiska 

perspektivet av Erving Goffman (2014). Återkoppling till dessa kommer att ske i resultat- och 

analysdelen där anknytning till teorierna kommer att lyftas fram. Jag ansåg dessa teorier vara 

giltiga för mitt arbete eftersom den ena behandlade känslostyrning och den andra fokuserade på 

beteendestyrning. Med hjälp av dem lyckades jag hitta förklaringar till hur sjuksköterskor styrde 

sina känslor och beteenden framför andra människor. Jag har även använt teorierna som 

komplettering till varandra. Goffmans teori beskriver individens beteende men utelämnar 

känsloaspekten, vilket jag kunde lyfta fram genom Hochschilds teori om emotionellt 

känsloarbete. 

 

4.1 Emotionellt Känsloarbete  

I sitt arbete lyfter Hochschild (1979) en teori som bygger på ett känsloledande perspektiv. Den 

ger en beskrivning av känsloregler som existerar i omgivningen, känsloladdade erfarenheter, 

individuellt känsloarbete och social struktur. Våra känslor kan sägas vara ledande för våra 

handlingar. Människan anstränger sig för att framkalla eller hämma känslor för att göra dem 

lämpliga i olika situationer. Det finns en skillnad mellan vad vi kan förvänta oss att känna i en 

viss situation och vad vi ”borde” känna (Hochschild 1979:564). 

Emotionellt känsloarbete är det arbetet som utförs när människor försöker att styra sina känslor i 

olika situationer (Hochschild 1979:551). Det är vanligt att medelklassen lägger en extra premie 

på individens förmåga att göra ett emotionellt arbete (Hochschild 1979:551). En granskning av 

klasskillnader i barnuppfostran visar att medelklassfamiljer förbereder sina barn för 

känslohantering i större utsträckning än arbetarklassfamiljer. Medelklassen lär att kontrollera 

känslor medan arbetsklassen lär att kontrollera beteenden (Hochschild 1979:571). Enligt min 

mening finns det yrken som kräver mer känslohantering i det vardagliga arbetet än andra. Dessa 

yrkesgrupper är psykologer, läkare, advokater, lärare, sjuksköterskor samt olika serviceyrken där 

servicekänsla och teamarbete står i fokus. 
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Det som skulle kunna vara negativt i denna typ av arbete är att det privata hålls utanför, eftersom 

utbytet av känslor enbart sker åt ett håll. En sjuksköterska ska exempelvis fortsätta att vara 

trevliga trots att patienten inte är det tillbaka. Förutom att hantera sina egna känslor, bör den 

anställde kunna påverka andras känslor på ett positivt sätt. Det är lätt hänt att personalen 

undantrycker sina riktiga känslor och visar upp något de egentligen inte känner. På längre sikt 

kan det leda till att den anställde förlorar kontakten med sina känslor och får störningar i sitt 

emotionella liv, benämnt som emotiv dissonans (Hochschild 2003:90 ff.). Den anställde slutar att 

reagera på situationer som tidigare varit av stor betydelse. Han/hon har tränat upp sig själv till att 

”inte känna”. 

Vi uppfattar våra egna och andras känslor som rättigheter och måsten, exempelvis att ”ha rätt att 

vara arg på någon”, ” vara mer tacksam” etc. (Hochschild 2006:563-566). Människor känner 

igen känsloreglerna utifrån vad andra antyder kring den emotionella uppvisningen. Vi förväntas 

att inte enbart utrycka men även känna specifika känslor kopplade till platser och händelser. Om 

vi inte utrycker oss ”på rätt sätt” kan vi bli påminda om det från omgivningen (Hochschild 

2006:563-566). Människor kan kommentera intrycken som vi sänder genom att exempelvis säga, 

”du borde inte anklaga dig själv så mycket” eller ”du behöver inte vara så svartsjuk” etc. Dessa 

kommentarer fungerar som påminnelser om närvarande känsloregler (Hochschild 1979:564). 

Skyldigheter av att känna vissa känslor kan leda till social kontroll (Hochschild 1979:564). Vi 

följer de olika känslokonventionerna som anses vara lämpliga av omgivningen. Enligt min 

uppfattning är det exempelvis självklart att vara ledsen på en begravning och glad på en 

födelsedag och skulle vara avvikande om människor inte agerade på det sättet. 

Vi försöker att medvetet påverka den egna känslan och behöver inte alltid känna lika mycket 

som vi utrycker. Detta benämns som surface acting (Horchschild 2003:38). I situationer där de 

privata känslorna inte kan få rum blir surface acting användbart. Vi kan förtränga ett pågående 

känslotillstånd och först när vi inte längre är i räckhåll för andra, släppa ut de riktiga känslorna 

och tankarna. Detta kan jämföras med Goffmans (2014:98 ff.) Dramaturgiska teori om front- och 

backstage. Där frontstage behandlar ett skådespel som sker framför en publik och vi 

upprätthåller normer och regler som finns bland omgivningens förväntningar på oss. Vi släpper 

däremot masken i backstage, det vill säga ”bakom kulisserna”. I arbetssituationer kan det vara 
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olika platser där klienter inte är närvarande (Goffman 2014:102). Denna teori kommer att 

behandlas senare i avsnittet.  

Ett annat agerande som Hochschild beskriver är deep acting (Hochschild 2003:38). Det kan 

utföras på två olika sätt, genom att a) tillrättavisa upplevda känslor b) använda sig av inlärd 

fantasi (Hochschild 2003:42). Genom påståenden som jag försökte att inte känna mig besviken”, 

”jag tvingade mig själv att ha roligt” tolkar Hochschild deep acting som något som utförs i syfte 

att ändra en upplevd känsla (Hochschild 2003:38 ff.). Syftet kan vara att framkalla en känsla som 

anses vara viktig att känna i en given situation men även att undantrycka en känsla som individen 

inte längre vill känna, som en sorts försvarsmekanism (Hochschild 2003:41). Jag tolkar det som 

att surface acting handlar om att förändra ett pågående beteende medan deep acting syftar på att 

förändra själva känslan. 

  

4.2 Det Dramaturgiska Perspektivet  

Jag använder Erving Goffmans teori om det Dramaturgiska perspektivet för att förstå 

sjuksköterskans beteende framför och bakom patienten. Erving Goffmans teori bygger på en 

beskrivning av den vardagliga interaktionen utifrån teatervärlden. Goffman menar att på samma 

sätt som inom teatern består vardagen av olika scener, roller och publik. De agerande försöker 

att kontrollera intryck inför publiken för att upprätthålla förväntningar och normer som finns 

kring rollen, exempelvis att en sjuksköterska ska vara trevlig. Roller bildas i relation till andras 

roller och vi hjälper varandra att agera som förväntat. De agerande ingår i ett team som 

innehåller gemensamma överenskommelser om hur medlemmarna bör agera (Goffman 

2014:185-186).  

En roll är ett förbestämt handlingsmönster som den agerande intar framför en publik. Rollen 

består av olika egenskaper och skyldigheter som kan spelas upp eller avbrytas (Goffman 

2014:23). Frontstage är den platsen där framträdandet äger rum. Den agerande försöker att 

upprätthålla de normer och idéer som finns närvarande (Goffman 2014:98). Backstage är den 

platsen där publiken inte är närvarande och den agerande kan släppa sin roll för att handla fritt. 

Det är även inom backstage som de agerande kan diskutera och förbereda sig för agerandet som 
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sedan kommer att ske på frontstage (Goffman 2014:102). Frontstage och backstage är 

uppbyggda på det sättet att de befinner sig nära varandra. Det kan vara en avskild vägg eller ett 

annat rum som är utom räckhåll för publiken. Genom att dessa två gränsar till varandra kan 

personer under eller efter sitt framträdande snabbt gömma sig ”bakom kulisserna” för att få stöd 

av sina kollegor (Goffman 2014:103). 

Människan har omväxlande impulser som kan dyka upp i olika ögonblick. Dessa impulser får 

däremot inte komma upp till ytan framför andra människor för att ett framträdande ska förbli 

trovärdigt (Goffman 2014:55). Sådana händelser kan vara en tillfällig kontrollförlust då den 

agerande kan halka, gäspa eller på något annat sätt förlora kontroll. Den agerande kan även ge 

intryck av att vara allt för mycket/lite intresserad av en situation genom att börja stamma, 

glömma repliker eller av någon annan anledning inte kunna delta i interaktionen (Goffman 

2014:53). Ett samlingsnamn för sådana händelser är oavsiktliga gester (Goffman 2014:182). En 

annan viktig aspekt inom det dramaturgiska perspektivet som jag kommer att anknyta till är 

dramaturgisk disciplin som innebär att den agerande håller distans mellan sitt framträdande och 

sina egna känslor så att denne kan hantera oförutsedda situationer (Goffman 2014:188). Enligt 

Goffman är det en konst att kunna ersätta sina känslomässiga reaktioner med passande 

ansiktsuttryck eller röstläge (Goffman 2014:189). 

 

5. Metod och data 

Då jag ville få en ökad förståelse för sjuksköterskors egna känsloupplevelser och 

känslorhantering i sitt vardagliga arbete ansåg jag den kvalitativa metoden vara mest lämplig för 

studien. För att få svar på mina frågor behövde de tillfrågade svara fritt och berätta om sina egna 

erfarenheter. Detta skulle inte kunna uppnås genom enkätundersökningar, där svarsalternativen 

är mer begränsande. På grund av det valde jag att genomföra semistrukturerade intervjuer, där 

svaren kunde bli mer utvecklade och leda till djupare förståelse genom följdfrågor och 

förklaringar (Aspers 2011:143). 

Eftersom jag var intresserad av att fokusera min studie på sjuksköterskor, tog jag kontakt med en 

bekant som jag hade inom fältet. Hon kunde ge mig en vidare kontakt med intervjupersonerna. 
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Min kontakt blev en så kallad “gate-keeper” (Lalander 2011:95). Det blev därför ett självklart 

alternativ att välja sjukhuset som hon redan arbetade på. Efter att ha kontaktat henne på telefon 

och presenterat syftet och målet med min studie skulle hon återkomma med tänkbara 

respondenter. Efter att ha tillfrågat ett antal anställda på hennes avdelning återkom hon med en 

lista över respondenter som var intresserade av att ställa upp. Här utgick jag från regel 3 i 

Samtyckekraven (Vetenskapsrådet 2015:10), som innebär att intervjupersonerna självständigt 

ska kunna bestämma hur länge och på vilka villkor de skall delta. Listan innehöll åtta namn som 

jag tilldelade en siffra mellan 1-8. Jag plockade därefter ut fyra slumpmässiga siffror. Min bekant 

ingick inte i urvalsgruppen, eftersom jag inte ville att vår personliga kontakt skulle påverka 

intervjun.  

Jag inledde intervjun med att presentera grundprinciperna i Informationskravet (Vetenskapsrådet 

2015:7-8). Det innebar bland annat att studiens syfte och frågeställning beskrevs utförligt. Vidare 

förklarade jag för respektive respondent att jag skulle vilja spela in intervjuerna för att få ut så 

mycket som möjligt av mötet och att deras svar skulle transkriberas för vidare analys, vilket 

också är en del av den etiska principen. Jag förklarade även att materialet skulle vara 

konfidentiellt och att deras identitet inte skulle framhävas i någon del av uppsatsen, utifrån regel 

6 i Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2015:12). Jag lyfte även fram Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2015:14) genom att berätta för respondenterna att deras svar endast skulle 

användas för detta forskningsändamål. Resultaten skulle bidra med förståelse av 

känsloupplevelser bland sjuksköterskor. De intervjuade personerna kunde höra av sig i efterhand 

om de skulle ha frågor rörande uppsatsen eller resultatet. Innan genomförandet av intervjuerna 

förklarade jag även att vissa frågor kunde upplevas som känsliga, eftersom de behandlande 

personliga upplevelser. Respondenterna hade rätt att avbryta undersökningen när som helst 

(Vetenskapsrådet 2015:7).  

De intervjuade sjuksköterskorna arbetade på samma avdelning. Det fanns risk att de i förväg 

kunde diskutera den kommande intervjun, vilket skulle kunna leda till att svaren inte blev 

allsidiga (Eriksson & Ahrne 2011:43).  Jag valde att analysera och diskutera de intervjuade 

sjuksköterskorna som en grupp, istället för att koppla citat till enskilda personer. Detta gjorde jag 

för att skydda deras interna anonymitet. Jag bestämde mig för att inte ta med tillräckligt 

detaljerade citat i analysdelen som skulle kunna kopplas ihop till enskilda respondenter, utifrån 

regeln 6 i Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2015:12). Dock upptäckte jag en möjlighet 
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för vissa läsare att identifiera varandra på grund av upprepade fraser i de transkriberade citaten 

som jag la upp. Detta tvingade mig att vara mer noga med val av citat. 

I början av intervjutillfällen lyfte jag fram uppsatsens nyckelord för respondenterna med syfte att 

väcka deras tankar och underlätta reflektionen kring ämnet. Innan jag började med 

huvudfrågorna, ställde jag några bakgrundsfrågor som handlade om deras arbetslivserfarenheter 

och uppgifter. Detta för att de skulle värma upp innan de större intervjufrågorna. Genom att välja 

fyra respondenter förväntade jag mig kunna få fram material som skulle kunna beskriva 

gemensamma upplevelser på den specifika avdelningen. Jag var däremot förberedd på att behöva 

genomföra fler intervjuer om jag inte upplevde uppnådd mättnad vid analys. En forskare/student 

upplever mättnad när liknande svarsmönster återkommer i intervjuerna (Eriksson & Ahrne 

2011:44). Detta är en fördel med de kvalitativa intervjuerna då man i förhand inte behöver 

bestämma ett exakt antal intervjuer (Eriksson & Ahrne 2011:44). Jag nöjde mig med fyra 

intervjuer, då jag snabbt upptäckte gemensamma tankar och upplevelser redan under 

intervjutillfällen. Trots att sjuksköterskorna hade skilda arbetslivserfarenheter, hade de en del 

gemensamt.  

Efter att ha valt ut respondenter kontaktade jag var och en av dem för mötesbokning. Jag lät 

respondenterna själva välja en plats där de skulle vilja bli intervjuade. På det sättet undgick jag 

problematiken kring en av de etiska forskningsaspekterna, vilket är intervjupersonens känsla av 

bekvämlighet inför intervjusituationen (Aspers 2007:78 ff.). Det gick inte så smidigt att få tiden 

att passa med alla respondenter. Det beror på att sjuksköterskor har ett väldigt hetsigt 

arbetsschema som innebär varierade pass, övertid och nattskift. Jag fick därför höra av mig ett 

antal gånger innan jag fick ihop alla intervjutillfällen.  

Innan de huvudsakliga intervjutillfällena genomförde jag en provintervju i syfte att utveckla min 

intervjuguide. Provintervjun genomfördes med min kontakt inom fältet. Utifrån hennes svar 

kunde jag se vilka frågor som kunde förbättras eller omformuleras. Till exempel märkte jag att 

vissa frågor inte var tydliga, då hon gjorde längre pauser för att fundera ut sina svar. När jag 

däremot omformulerade frågeställningen och ställde följdfrågor, flöt intervjun på bättre. Vid 

provintervjun fick jag även en inblick i vad en sjuksköterskors arbete innebar, hur en vanlig dag 

på sjukhuset kunde se ut och vilka känslor man kunde förvänta sig. På så sätt fick jag en 

förförståelse för fältet som jag skulle undersöka.  
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Jag hade således en testad intervjumall vid de huvudsakliga intervjuerna. Samtliga intervjuer 

inleddes på liknande sätt och tog cirka 40 minuter vardera. Intervjuerna hade en låg grad av 

standardisering (Patel & Davidson 1994:61 ff.) på grund av att situationerna och följdfrågorna 

inte var likadana för alla, beroende på miljö och samtalets riktning. I övrigt lät jag 

respondenterna tala fritt för att få så innehållsrika svar som möjligt. Jag ställde frågorna i den 

ordningen som av mig upplevdes lämpligast i respektive intervju samt för att hålla personen till 

själva ämnet, vilket möjliggör variation (Trost 2005:19). 

Jag har sammanlagt intervjuat fyra personer inom sjuksköterskeyrket. Alla fyra var kvinnor. Det 

var inget genomtänkt val, utan det visade sig att de flesta på avdelningen som kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju var kvinnor. Det kan bland annat bero på att det förekommer fler kvinnor 

än män i vårdyrket. Jag har valt att inte lägga någon större vikt på kön och ålder i denna studie då 

jag anser att det i sådana fall skulle behövas mer data och en större undersökning.  

De intervjuade sjuksköterskorna arbetade på en gemensam avdelning. Till avdelningen anlände 

patienter som skulle förberedas inför en operation och det kunde ta upp till flera veckor innan de 

fick genomgå den. Mestadels var patienternas diagnoser inte livshotande men det kunde 

förekomma svårare fall.  

Jag valde att spela in alla intervjuer för att inte gå miste om småord, ironi, pauser och andra 

faktorer som skulle kunna vara viktiga för studien (Eriksson & Ahrne 2011:55). Jag använde mig 

av en traditionell bandspelare som jag lånade från sociologiska institutionen. Kodningen inleddes 

med att jag genomförde en ordagrann transkribering av materialet. Jag organiserade 

datamaterialet i kategorier genom att ange olika kodord (Czarniawska 2011:109). På så sätt fick 

jag en överblick över viktiga aspekter som t.ex. upprepade mönster, samband, likheter etc. 

(Czarniawska 2011:109).  Kodorden utvecklades från teorier och tidigare forskning. Jag utgick 

från en deduktiv forskningsansats där man testar de teoretiska påståenden med det insamlade 

datamaterialet (Svensson 2011:192). Jag kopplade resultatet till teorier som har tagits upp i 

teorikapitlet samt tidigare forskning. 

Analysprocessen inleddes med en kodning av de transkriberade intervjuerna. Jag ville bearbeta 

det som sagts under intervjuerna och sätta mig in i sjuksköterskornas upplevelser, tankar, 

uppfattningar. Jag definierade även studiens centrala nyckelbegrepp. Jag använde mig därpå av 

öppen kodning (Rennsam & Wästerfors 2011:198-199) genom att markera stycken, meningar 
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samt ord som jag satte begrepp på. Markeringarna hjälpte mig att se djupet i materialet. De 

begrepp och kategorier som bildades här använde jag under hela analysprocessen. Jag 

återupprepade processen på nytt för att se till att inte missa ytterliga begrepp som kunde vara 

användbara. Alla dessa begrepp antecknades ner för att jag skulle ha de framför mig vid 

analystillfället.  

Jag vill ge en kort illustration av hur jag har gått tillväga för att skapa kodningsmaterialet genom 

exemplet nedan. Jag har använt mig av förkortningarna ”I” och ”S” som står för intervjuaren och 

sjuksköterskan. 

Utdrag ur intervju med sjuksköterska: 

I vilka situationer är det mest ansträngande att hålla känslor inne? S: Jag ska försöka tänka…. 

*lång paus* I: Har du till exempel behövt gå iväg någon gång? S: Alltså nej. Grejen är. Man ser 

dem här patienterna. Vissa gånger efter operationen så kanske dem inte är medvetna om vad dem 

själva har gjort. De som är medvetna…. Okej. Men det är nog….Det är bara nog är när 

anhöriga pratar med en. Som exempelvis säger: Min mamma har tidigare kunnat klara sig 

själv…. Så ser man hur tårarna rinner. Och man försöker då intala sig själv. Gråt inte framför 

dem. I: Har du tänkt så? S: Ja, det har jag. Man försöker ju tänka så. Nej, det ska finnas lite 

profession. Det klart att det är fint och visa att man är lite känslig. Det gör man ju genom att 

visa stöd och så. Men ja…. Det är nog dem gångerna. Och sen så klart om patienten själv berättar 

hur han eller hon har varit. Tidigare, så och så. Så tänker man, oh vad jobbigt, stackarn. Och man 

ser hur dem lider. Det gör så att du påverkas också. 

Som exemplet visar har jag strukit under nyckelord och meningen som jag ansåg vara relevanta 

för uppsatsens syfte och frågeställning. Jag jämförde det kodade materialet och tog fram 

upprepade mönster. Jag kopplade därefter ihop mina slutgiltiga teman med teori och tidigare 

forskning.  

 

5. Resultat och analys 

 

5.1 Förväntningar och yrkesroll 

De intervjuade sjuksköterskorna upplever att det finns förväntningar på dem från omgivningen. 

Förväntningarna handlar inte enbart om utförandet av de dagliga arbetsuppgifterna, utan även om 
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hur en sjuksköterska bör bete sig framför patienter. Yrkesrollen beskrivs som en ständig 

samverkan mellan det professionella och sympatiska, vilket är karaktäristiskt för yrken inom den 

humana serviceverksamheten (Leppänen m.fl. 2006b:5 ff.).  

Samtidigt som sjuksköterskorna förväntas att följa riktlinjer och uppvisa säkerhet och kunskap 

framför publiken (jfr. Goffman 2014:98), bör de ha en stödjande och omhändertagande roll under 

hela processen. En annan aspekt som kan knytas till den humana serviceverksamheten är 

sjuksköterskors beskrivning av hur det alltid är patienten som bestämmer och styr arbetet. Målen 

skapas således efter patientens önskningar snarare än tvärtom. Det är just det faktumet som 

särskiljer human serviceverksamheten från andra yrkesgrupper.  

“Att agera professionellt” var en gemensam fras hos alla sjuksköterskor som deltog i studien. De 

ansåg det vara en av deras viktigaste uppgifter. Sjuksköterskorna såg till att vara pålästa om 

patientens tillstånd så att de enkelt kunde svara på frågor från de anhöriga.  

”Visar man att man är professionell. Ja. Veta att en anhörig som kommer och ställer frågor till dig. Så ska du inte 

ba…. Aa, jag vet inte. Du vet innan. Att de här patienterna kommer att ställa frågor till mig. Man ska läsa på lite om 

patienten. Kan du de här frågorna så är du förberedd. Du behöver inte känna såhär osäkerhet. För då känner du 

dig säker”.  

Med det vill jag påpeka att de intervjuade sköterskorna upplevde kontroll från de anhöriga 

gällande sitt beteende. De anhöriga kunde även bli upprörda och framföra personliga åsikter om 

hur patienterna skulle behandlas. Detta kan kopplas till den tidigare forskningen kring 

känslohantering, där Leppänen (2006:77-110) menar att de anställda inte enbart ska hantera egna 

känslor, utan även andras känslor. I följande fall är det både patienternas sinnestillstånd samt 

anhörigas reaktioner och förväntningar. Andra förväntade egenskaper var mjukhet, förståelse, 

lyhördhet etc. Sjuksköterskorna ansåg sig ha dessa egenskaper redan från början. De upplevde 

sig vara omtänksamma människor som passade in i sjuksköterskerollen och var nöjda med yrkets 

känslomässiga del, eftersom den tillförde mening och uppskattning i deras vardag.  

Det inofficiella känsloarbetet (Leppänen 2006:7) visade sig vara vanligt förekommande på 

avdelningen. Sjuksköterskorna kunde vid flera tillfällen göra uppgifter utöver deras obligatoriska 

arbete, exempelvis göra i ordning patienterna genom att ”snygga till” dem, fixa håruppsättningar 

etc. En del av de intervjuade sjuksköterskorna brukade ringa upp sjukhuset under deras fritid. 

Samtalen kunde bland annat handla om rutinpåminnelser och information om arbetet som inte 
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hunnit utföras under ordinarie tid. Det inofficiella känsloarbetet handlade även mycket om 

anhörigas situation. Sjuksköterskorna kunde informera de anhöriga om patienternas tillstånd 

utöver den vanliga informationstiden. De kunde exempelvis ringa upp en orolig anhörig under 

natten för att berätta om patientens tillstånd. Detta stödjer Wigerfeldts (2004:221-255) tankar om 

avvikelsebehov i arbetet. Jag tolkar det som att en bra service inte nödvändigtvis behöver 

innebära att man följer en rutinmässig mall, vilket inte heller skulle vara fullt möjligt då alla 

patienter har olika behov. Eftersom det slutgiltiga resultatet inom human servicearbete styrs 

främst av patienten, blir det naturligt för den anställde att anpassa sig efter patientens 

individuella behov och önskemål för att nå företagets uppsatta mål. 

Det existerade en känslomässig arbetsdelning (Leppänen 2006:85) mellan de anställda på 

avdelningen beroende på befattning. Sjuksköterskorna ansåg sig ha större känslomässigt ansvar 

för patienter än de högre uppsatta. Detta kan bero på att cheferna inte befinner sig i nära relation 

till patienterna på samma sätt som sjuksköterskorna gör (jfr. Leppänen 2006:85). Vidare 

beskrevs läkarna som reserverade och distanserade i sitt arbete jämfört med sjuksköterskorna på 

avdelningen. Läkarna upplevdes som “kalla” på grund av att de inte uppvisade större reaktioner 

vid känsliga situationer, exempelvis när de skulle lämna negativa besked till patientens anhöriga.  

”Många läkare är väldigt fokuserade på medicin och behandling. Och sen är det shot shot liksom. Det är vi som får 

ta känslobiten”.  

De intervjuade sjuksköterskorna nämnde att det distanserade beteendet troligen berodde på en 

större yrkesvana och gav exempel på äldre sjuksköterskor som inte reagerade lika starkt som de 

nya. Hochschild (2003:90 ff.) skulle påstå att de äldre sjuksköterskorna hade förlorat kontakten 

med sina känslor och därför inte längre reagerade på situationer på samma sätt som tidigare. 

Genom åren har de tränat upp att inte känna känslor lika intensivt. Jag har däremot inte lyckats få 

fram upplevda konsekvenser med detta genom min studie. Respondenterna hade inte upplevt den 

typen av utveckling hos sig själva, utan hade sett det hos de äldre sjuksköterskorna. Detta kan 

även kopplas till teorin som ger exempel på tre känslofaser som de anställda kan tänkas att gå 

igenom (jfr. Leppänen 2006:93). Utifrån teorins tankar skulle den anställde inte se någon gräns 

mellan det yrkesamma och privata arbetet i början av sin karriär men så småningom börja 

uppleva sig som ”falsk” på grund av den professionella rollen som hon uppvisar oberoende av 
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det riktiga känslotillståndet. Slutligen skulle hon acceptera existensen av en viss roll i den 

yrkesamma vardagen. 

  

5.2 Känsloupplevelser 

Det som de intervjuade sjuksköterskorna ansåg vara mest känsligt i deras arbete var dödsfall och 

att behöva lämna dödsbesked till de anhöriga. Trots att de intervjuade sjuksköterskorna inte hade 

upplevt dödsfall på deras avdelning i någon större utsträckning, var alla eniga om att det kunde 

få en stor påverkan på dem. Att se patienten lida och få hälsoåterfall var ett annat återkommande 

exempel på känslosamma situationer.  

De intervjuade sjuksköterskorna beskrev hur de levde sig in i patientens situation och 

sinnesstämning.  

”Jag tänker mycket på vad jag skulle vilja ha om jag var i den situationen också” var vanligt förekommande tankar 

hos respondenterna som hade en ansvarskänsla både gentemot patienterna och anhöriga. De anhöriga blev på det 

hela taget ett av huvudämnen i intervjuerna, då arbetet till en stor del kretsade kring att tillfredsställa dem”.  

Sjuksköterskorna beskrev hur en del relationer kunde bli mer djupa och påverka dem i större 

utsträckning.  

”Så när det är en mer personlig relation och man får höra något…. Då har jag gråtit”.  

En sådan relation kunde utvecklas till patienter som sjuksköterskorna upplevde större gemenskap 

med, exempelvis på grund av ålder, livserfarenheter och härkomst. Utifrån Leppänen (2006:94) 

som har forskat inom sympati, kan personer som under en längre tid arbetat inom 

människorelaterade yrken utveckla en känsla av sympati gentemot klienter. De intervjuade 

sjuksköterskorna beskrev en liknande känsla som de kunde uppleva. Den känslan kunde 

förstärkas av olika situationer, t.ex. av dåliga nyheter. Sympatin blev mer synlig när 

sjuksköterskorna levde sig in i patientens situation och kände ansvar över hennes/hans 

välmående, vilket enligt Leppänen (2006:94) kan leda till konsekvenser på längre sikt. Den 

anställde kan exempelvis börja reagera på klientens mot och medgångar på samma sätt som hon 

skulle ha gjort om det var hennes egna anhöriga och få svårt att slappna av på fritiden. I denna 

studie har jag sett en återkommande tendens av att kontrollera arbetet under sin fria tid samt 

lägga ner tid på att informera de anhöriga om patientens tillstånd. Ingen respondent kunde 
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däremot komma på exempel där de påverkades av arbetet i så stor utsträckning att det ledde till 

sömnproblem eller andra psykiska svårigheter. Sjuksköterskorna höll med om att de tog med sig 

tankar och känslor utanför jobbet men det var inte något som störde deras vardag på längre sikt. 

Således har inte analysen synliggjort några konsekvenser som kunde orsakas av sympati. Jag 

upptäckte inte heller något stöd för Hochschilds (2003:90) tankar om emotiv dissonans, som 

innebär förlorad kontakt med sina känslor. Sköterskorna upplevde sig själva som lika sympatiska 

och känsliga som i början av karriären. Å andra sidan upplevdes läkare och personal som hade 

arbetat på avdelningen i många år som mer kyliga och distanserade. För dem handlade det mer 

om att utföra sina obligatoriska arbetsuppgifter på ett rutinerat sätt. Det är svårt att resonera sig 

fram till varför de äldre sköterskorna hade blivit mer känslokalla med åren och inte längre var 

redo att göra uppgifter utanför det obligatoriska arbetet, exempelvis ringa upp sjukhuset för att 

kontrollera något på fritiden. Det skulle behövas en vidare undersökning där ålder, utbildning 

och arbetslivserfarenheter togs upp och jämfördes. 

Rädsla, ångest och otillräcklighet var påståenden som förekom vid upprepade tillfällen under 

intervjuerna. Det handlade oftast om reflektioner kring den egna insatsen och rädslan av att 

missa någon viktig detalj som kunde skada patienten. De flesta hade begått något mindre misstag 

i början av deras karriär som de fortfarande mindes och delade med sig.  

”Om något hände där då vet man att man har sig själv…. Nästan och…. Inte och skylla…. Det kan man inte säga 

för att som chefen sa: Man ska aldrig skylla på sig själv. Man kan aldrig veta”. 

Denna mening går att koppla samman med påminnelser om känsloregler, där någon från 

omgivningen förklarar för en individ hur det är passande att känna och inte känna i givna 

situationer (Hochschild 1979:564 ff.). Om individen inte utrycker sig ”på rätt sätt” kan hon/han 

få påminnelser om det från omgivningen. Chefen spelar en sådan roll då han/hon förklarar för 

sjuksköterskorna att de inte ska anklaga sig själva för olika skeenden. Dessa kommentarer 

fungerar som påminnelser om närvarande känsloregler (jfr. Hochschild 1979:564). I detta fall 

kan känsloreglerna exempelvis vara att en sjuksköterska förväntas att agera professionellt och 

inte bryta ihop vid motgångar. Hon ska inte heller visa för många känslor på en arbetsplats, då 

hon förväntas att ha en vana vid känslosamma situationer i hennes arbete. Sjuksköterskorna 

intalar då sig själva att det inte är deras fel och utför på så sätt deep acting. Med hjälp av deep 

acting framkallar de en känsla som de anser sig behöva känna i en given situation och därmed 
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undantrycker det som de inte längre vill känna. Detta skulle utifrån Hochschilds (2003:41) tankar 

fungera som en försvarsmekanism.  

 

5.3 Känslohantering 

Sjuksköterskorna påverkas emotionellt av olika känslor som de stöter på i vardagen. Till skillnad 

från andra arbeten innebär human servicearbete att den anställde måste agera professionellt i 

situationer som hon egentligen berörs av känslomässigt (Leppänen m.fl. 2006b:1-18). De 

intervjuade sjuksköterskorna beskriver det som någonting naturligt. Det är sällan det har 

förekommit situationer där de inte klarat av att hålla sina riktiga känslor inne, utan det existerar 

en naturlig gräns mellan den professionella och den privata rollen. Sjuksköterskorna var överens 

om att de svåraste situationerna uppstod när patienterna eller utomstående personer visade ilska 

och var oförskämda. Det var även svårt att ta hand om patienter som var allmänt svåra att 

tillfredsställa och hitta ett gemensamt språk med. Trots det, behöll sjuksköterskorna sin vänliga 

inställning framför dem. Jag frågade respondenterna hur de bar sig åt för att inte låta känslor som 

ilska komma till ytan och fick följande svar:  

“Alltså man får typ ta ett steg bort från sig själv. Det är som att man sätter sig själv åt sidan hela tiden och så sätter 

man in sig själv i den här professionella rollen. Och bara…. Man sätter inga egna känslor i det dära. För gör man 

det, blir man ju själv…. Då kan man ju bli arg liksom eller…. Ta åt sig personligt över att hon är otrevlig. Men jag 

försöker bara tänka att hon mår ju inte bra”.  

Detta går att knyta till Horchschilds (2003:38 ff.) tankar om surface acting, då sjuksköterskan 

medvetet försöker påverka den egna känslan genom att sätta sig själv åt sidan i vissa situationer. 

Surface acting handlar om att utrycka en viss känsla utan att nödvändigtvis behöva känna den. 

Sjuksköterskan upprätthåller på så sätt normer och regler som finns bland omgivningens 

förväntningar om hur en sjuksköterska ska vara, vilket även kan anslutas med Goffmans (2014) 

teori om det dramaturgiska perspektivet. Genom sitt tonläge och kroppsspråk kan 

sjuksköterskorna förmedla ett lugnt och tålmodigt intryck framför andra människor (jfr. Goffman 

2014:189).  Först när sjuksköterskorna hamnar utom räckhåll för andra, dvs. backstage (Goffman 

2014:102-103), kan de slänga av sig ”masken” som den professionella och tålmodiga gestalten. 

De intervjuade sjuksköterskorna förklarade även att oberoende av hur stressigt det kunde bli på 

avdelningen, exempelvis på grund av administrativa uppgifter, påverkade det inte deras beteende 
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mot patienten på ett negativt sätt. Sjuksköterskorna lämnar på det viset inte sin professionella 

roll, utan behåller ett visst agerande framför patienterna, vilket Goffman (2014:98 ff.) beskrev 

som ett frontstage framträdande.  

Det förekommer inga större möjligheter för terapi för de anställda på avdelningen. Det saknas en 

kurator eller någon annan professionell anställd inom det området. Det finns hjälp att söka för 

större psykiska besvär men inte någon organiserad samtalstid för de vardagliga situationerna. De 

anställda är beroende av varandra och den privata tiden som de spenderar tillsammans utom 

räckhåll för patienterna. Detta sker backstage (Goffman 2014:102-103), vilket oftast är 

fikarummet eller något annat rum där ingen utomstående finns närvarande. Samtalen backstage 

är mer personliga och vardagliga. Det finns rum för skratt och skämt. Sjuksköterskorna berättar 

att det är viktigt att skämta med patienterna men att det inte är lika lämpligt i alla situationer. 

Deras beteende skiljer sig därför mycket åt beroende på om de befinner sig frontstage eller 

backstage.  

De anställda beskriver varandra som ett team (jfr. Goffman 2014:185-186), där kommunikation 

och samarbete spelar en viktig roll i vardagen. Varje sjuksköterska har varit med om någon 

situation som påverkat henne starkt känslomässigt samt framkallat ångest och rädsla, t.ex. om 

hon missat att göra en viktig arbetsuppgift som skulle kunna skada patienten eller om en patient 

har oväntat avlidit. Det är i dessa situationer som kollegorna och läkare ansågs vara extra viktiga. 

Man är medveten om att de finns där för en i olika situationer.  

”Känner du att det är jobbigt eller nånting så kan du prata med oss…. Och alla kollegorna sa samma sak. Så då 

kände man verkligen…. Alla kom verkligen till en och frågade hur mår du hur mår du. Kan vi prata om det. Behöver 

vi prata om det här? Chefen också….”.  

Arbetskollegorna fyller på så sätt den bearbetande delen i sjuksköterskans vardag. 

 

6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att förstå hur sjuksköterskor på den valda avdelningen 

upplever sitt vardagliga arbete och hur de hanterar känslosamma situationer. Det har även kretsat 

kring att identifiera konsekvenser som kan orsakas av starka känsloupplevelser. Jag utgick från 
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en kvalitativ forskningsmetod där jag genomförde fyra semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor från en vald sjukhusavdelning i Stockholmsområdet. Intervjufrågorna kunde 

skilja sig en aning åt, beroende på respondenternas personliga egenskaper och 

arbetslivserfarenheter. Det förekom emellertid många gemensamma resonemang och en röd tråd 

genom intervjuerna, vilket gav mig möjlighet att ständigt återkoppla svaren till uppsatsens 

problemområden och det teoretiska materialet.  

Efter avslutad analys har jag fått fram underlag som är bidragande till förståelsen av uppsatsens 

problemområden. Slutsatserna kunde kopplas till tidigare forskning kring humanservice 

verksamhet och två olika teorier; Emotionellt känsloarbete (Hochschild 1979) och den 

Dramaturgiska teorin (Goffman 2014). Resultatet visar hur de intervjuade sjuksköterskorna 

hanterar olika situationer och hur de resonerar kring dessa situationer. Det lyfts fram hur 

respondenterna upplever sig själva och handlar i koppling till förväntningar som finns på 

sjuksköterskans yrkesroll. Under en arbetsdag kan sjuksköterskorna både uppleva kontroll och 

stöd, beroende på vem de kommer i kontakt med. Det förekommer resonemang om eventuella 

konsekvenser som kan komma upp vid starka känsloupplevelser men resultatet på detta område 

blev inte som förväntat. Det visade sig att de intervjuade sjuksköterskorna var känslomässigt 

starka och hade en naturlig förmåga att bearbeta de mest traumatiska situationerna som de 

utsattes för.  

Sjuksköterskornas yrkesroll upplevdes som en variation mellan det professionella och 

sympatiska beteendet, vilket är utmärkande för yrken inom den humana serviceverksamheten. 

Det sker en samverkan mellan riktlinjer som finns på sjukhuset och den sympatiska förmågan 

som sjuksköterskorna förväntas att ha. Det vardagliga arbetet styrs efter patientens individuella 

behov och därför kan både arbetsuppgifterna och slutresultatet variera, vilket också är vanligt 

förekommande inom human serviceverksamhet. De intervjuade sjuksköterskorna känner sig 

ansvariga för sina patienter. De vill gärna ge all stöd och finnas på plats så fort en patient ropar 

på hjälp samtidigt som de behöver vara säkra och fokuserade inför sina arbetsuppgifter. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplever dödsfall, hälsoåterfall samt dålig kommunikation 

med patienterna och deras anhöriga som de mest känslomässiga och svårhanterliga situationerna 

i det vardagliga arbetet. För att inte låta känslorna komma i vägen för humöret och arbetet, håller 
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de intervjuade sjuksköterskorna kvar distansen mellan det de egentligen känner och det de 

utrycker (jfr. Goffman 2014:188).  

Enligt Goffmans teori försöker individer att ständigt upprätthålla normer och förväntningar som 

existerar i omgivningen, exempelvis på hur de bör bete sig på arbetet. De intervjuade 

sjuksköterskorna var medvetna om dessa förväntningar och anpassade sitt uppträdande efter 

dem. Sjuksköterskorna förväntades att vara mjuka, omhändertagande, vänliga, stödjande, 

kunniga, bestämda etc. Deras uppträdande knyts både till Hochschilds tankar om surface acting 

och Goffmans dramaturgiska begrepp frontstage. Först när sjuksköterskan hamnar inom ramarna 

för backstage (Goffman 2014:102) kan hon avsluta surface acting (Hochschild 2003:38). 

Det som jag tyckte var mest intressant med resultaten var respondenternas upplevelser kring den 

känslomässiga biten i arbetet. Jag förväntade mig inte att få de svaren. Istället för att upptäcka 

negativa konsekvenser kopplade till känsloarbetet, visade det sig att de intervjuade 

sjuksköterskorna trivdes med allt som det innebar. Arbetet fick dem att uppleva positiva känslor 

som livsglädje och uppskattning. Vid större känslomässiga påfrestningar har sjuksköterskorna 

behövt längre tid för återhämtning. I dessa fall kunde de vända sig till sina kollegor eller högre 

chefer för samtal. Samtalen upplevdes som uppmuntrande och stärkande och spelade en stor roll 

i den allmänna känslohanteringen. Jag har inte heller upptäckt emotiv dissonans som enligt 

Hochschild (2003:90 ff.) uppstår vid allt för lång tid av ett styrt känslointryck och innebär en 

förlorad kontakt med sina känslor. Tendenserna till det fanns hos läkare och sjuksköterskor som 

hade arbetat på avdelningen under en längre period och ansågs vara mer distanserade och 

instrumentella i sitt arbete av de intervjuade sjuksköterskorna. Respondenterna kopplade inte sig 

själva till denna grupp men hade resonerande tankar om att också hamna där efter många års 

arbete. Det skulle behövas en mer utökad studie för att upptäcka bredare resultat med större 

fokus på ålder, arbetslivserfarenheter, kön och antal respondenter. Sjuksköterskor med fler 

arbetslivserfarenheter kunde möjligen använda sig av en annan typ av känslohantering än andra. 

Äldre respondenter kunde förslagsvis leda till en större förståelse av hur känslohanteringen och 

"framträdandet" förändrades över tid. Man kunde även undersöka huruvida män hanterar känslor 

på ett annat sätt än kvinnor. Dessa frågor dök upp hos mig under studiens gång och jag anser de 

vara intressanta för vidare forskning inom området.  
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Intervjumaterialet som samlas in bör vara av en sådan kvalitet att det blir ett tillräckligt bra 

underlag för tolkning och analys (Dalen 2008:85). Jag personligen valde att börja intervjua fyra 

personer för att se om jag skulle kunna få tillräckligt med underlag för min analys. Jag ansåg 

svaren täcka studiens problemområden och behövde inte genomföra fler intervjuer. En annan 

aspekt om urvalet var att i och med användningen av en gate-keeper definierade jag populationen 

och begränsade forskningsdomänen i förväg. Genom denna avgränsning har jag endast belyst 

egenskaper och attityder som varit intressanta för min studie. Detta kunde vara problematiskt då 

jag begränsat mig till en speciell grupp, alltså sjuksköterskor, istället för att studera helheten där 

även patienter kunde ingå (jfr. Aspers 2011:96).  

I uppsatsen använde jag mig mycket av den tidigare forskningsantologin ”Villkor i arbete med 

människor - en antologi om humanservicearbete” (Leppänen m.fl. 2006a). Det är en 

forskningsstudie som bedrivits av ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor vid namn 

Arbetslivsinstitutet. Institutet bedriver forskning på uppdrag av regeringen. Målet är att arbeta för 

ett arbetsliv med goda villkor, utvecklingsmöjligheter och en hälsosam arbetsmiljö för de 

anställda. Studien är uppdelad i flera avsnitt som är skrivna av olika forskare som har någon 

koppling till institutet. På institutets hemsida kan man läsa mer ingående om arbetsområden och 

tidigare uppdrag. Detta gjorde att jag upplevde källan som pålitlig. Jag använde mig av det 

gemensamma kapitlet (Leppänen m.fl. 2006b) samt två andra kapitel (Leppänen & Jönsson 

2006) som jag ansåg vara relevanta för min studie. I dessa kapitel gjorde forskarna en koppling 

mellan känslor och arbetssituationer samt beskrev den humana serviceverksamheten. Jag har 

använt mycket av deras grundtankar till att tolka min egen studie. Jag har dock fokuserat på 

specifikt ett yrke inom området, vilket skiljer sig från den tidigare forskningen som beskriver 

human serviceverksamhet i sin helhet. Författarna exemplifierar olika typer av yrken i koppling 

till känslor på arbetet, medan jag tolkar specifikt sjuksköterskors upplevelser och beteenden. Jag 

använder mig av samma begrepp som forskarna, likaså av Hochschilds teori om känsloarbete för 

att tolka känslodimensionen. I relation till den tidigare forskningen kan min studie förstås som en 

fördjupning av ett område inom den humana serviceverksamheten. Jag ger konkreta exempel på 

hur olika situationer på ett sjukhus kan se ut samt presenterar personalens egna tankar och 

upplevelser kring känslor på arbetet. 
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Jag har även utgått från Goffmans teori om det Dramaturgiska perspektivet. Goffman har 

kritiserat sin egen teori. Han menar att hela världen inte är en scen och att ”teatern” som vi utför 

inte är fullständig. Världen kan däremot jämföras med skådespeleri, eftersom den innehåller 

olika pusselbitar som en scenisk uppsättning består av (Goffman 1986:1). Läsaren bör tolka hans 

analys som en metafor och inte som en exakt modell av världen (Goffman 2014:9). 

Eftersom jag bland annat skulle studera sjuksköterskors uppträdande, ansåg jag Goffmans teori 

(Goffman 2014) vara användbar för min studie. Teorin beskriver hur människor styr sitt beteende 

och förklarar varför de fortsätter att följa vissa beteendemönster. På så sätt kunde jag förklara 

varför sjuksköterskors beteenden skiljde sig åt framför och bakom patienter och hur de bar sig åt 

för att styra det. Dock behandlar teorin inga känsloaspekter, som exempelvis skulle kunna vara 

hur sjuksköterskor känner för sitt framträdande i olika situationer. Teorin fokuserar på att 

beskriva individens beteende utifrån rollförväntningar och normer, vilket jag kan koppla till den 

professionella sidan av sjuksköterskors arbete. Jag kan inte beskriva känslohantering med hjälp 

av denna teori då den biten saknas. Jag valde därför att utgå från Hochschilds teori (Hochschild 

1979) om Känsloarbete som ett komplement. Hon beskriver hur människor kan hantera sina 

känslor beroende på situationen. Exempelvis om en person känner ilska kan han eller hon bete 

sig som att ingenting hade hänt. Teorin har mött en del kritik gällande resultat och utförande. Per 

Gustavsson (2003) är en av de svenska forskarna som har kritiserat Hochschilds val av 

studieobjektet. Han menar att hon har valt att utföra sin studie på arbetsplatser som har en extrem 

form av känsloarbete, vilket ger en förvrängd bild av tjänstesektorn. Flygbolag som hon har 

studerat är kända för att ha höga krav på sina anställda och inte tillåta fackföreningar. Dock kan 

detta innebära att de extrema arbetsvillkoren utgör en bra forskningsmiljö. Jag ser inte kritiken 

som en nackdel, utan snarare som en fördel för min analys. Sjuksköterskeyrket innebär att man 

bemöter människor som befinner sig i underläge, vilket kan framhäva starka känslor i högre 

utsträckning än det skulle ha gjort i andra serviceyrken, exempelvis cafébiträde. Jag tror inte att 

jag skulle få lika djupgående resultat om jag fokuserade på restaurangbranschen. Jag anser därför 

Hochschilds teori vara passande för mitt val av yrke.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Huvudfrågeställningar: Hur upplever och hanterar sjuksköterskor känslor i sitt arbete? 

Förekommer det psykiska konsekvenser? 

Nyckelord: Anhöriga, beteende, förväntningar, kollegor, känsloarbete, känslohantering, 

upplevelser, patienter, påverkan i vardagen, sjuksköterska, stöd, upplevelser, vård. 

Syfte 

Syftet med denna avhandling är att skapa en förståelse om känsloupplevelser och 

känslohantering bland sjuksköterskor. Även att ta reda på om det förekommer psykiska 

konsekvenser vid starka upplevelser. 

Om mig 

 Vem jag är 

 Vad jag vill 

 Vad som kommer att ske med materialet 

 Hur återkopplingen och publiceringen kommer att ske 

 Anonymitet 

 Informanten är fri att avbryta intervjun när som helst 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur hamnade du på just denna arbetsplats/avdelning? 

2. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

3. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

4. Vad anser du vara det bästa med ditt yrke? 

5. Vad anser du vara mindre bra med ditt yrke?  

6. Nämn känslor som är vanligt förekommande under en arbetsdag. 
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Huvudfrågor 

            Förväntningar  

1. Vilka egenskaper tror du att patienter förväntar sig att en sjuksköterska ska ha?  

2. Tycker du att du lever upp till dessa förväntningar? Varför/varför inte. Eventuell 

följdfråga: beskriv dig själv under en arbetsdag.  

 

            Upplevelser  

3. Vilka situationer kan du uppleva som mest känsliga i ditt arbete? 

4. I vilka situationer är det ansträngande att hålla känslorna inne? 

 

            Känslohantering 

5. Har du någon gång ”tappat masken” och börjat agera personligt framför dina patienter? 

Om ja, vad hände då? 

6. Berätta om dina strategier i dessa situationer. 

7. Har du någon gång fått agera på ett motsatt sätt till det du egentligen kände? Berätta. 

8. Finns det nackdelar/fördelar med att låta känslorna komma till ytan, dvs hur påverkar det 

patienterna? 

9. Finns det känslor som du tycker är användbara i kontakt med patienter? Varför? 

 

Sympati/Konsekvenser  

10. Har det förekommit situationer som du tagit med dig utanför jobbet? Ge exempel på vilka 

situationer det kan vara.   

11. Om ja: Har det påverkat dig? På vilket sätt? 

12. Har du gjort saker utöver ditt obligatoriska arbete? Hur känner du inför det? 

13. Anser du ditt arbete vara psykiskt påfrestande? Förklara. 

 

Frontstage/backstage 

14. Hur skiljer sig sättet du beter dig på när du är med patienter och när du är med dina 

kollegor? 

15.  Känner du att du får något tillfälle att reflektera över dina känslor? 
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            Känsloregler  

16. Finns det riktlinjer för hur du ska bemöta patienter? Ex. i dokumentations form (Officiellt 

känsloarbete). 

17. Finns det riktlinjer för vilka känslor du inte får utrycka?  

18. Tycker du att din utbildning var känsloförberedande inför yrkeslivet? 

 

Team/Kontroll 

19. Har du någon gång varit med om att en kollega räddade dig ur en situation? Berätta.  

20. Hur funkar teamarbetet i övrigt? 

21. Upplever du att du kan få stöd/råd av dina kollegor? 

22. Upplever du kontroll från omgivning över hur du ska bete dig? Exempelvis från 

patientens anhöriga eller ledningen. Hur yttrar det sig? 

 

 


	Sammanfattning
	Nyckelord
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.4 Begreppsdefinition
	2. Bakgrund
	2.1 Människorelaterade yrken

	3. Tidigare forskning
	3.1 Känslor
	3.2 Känslor inom organisation
	3.3 Känslohantering
	3.4 Relationer

	4. Teori
	4.1 Emotionellt Känsloarbete

	5. Metod och data
	5. Resultat och analys
	5.1 Förväntningar och yrkesroll
	5.3 Känslohantering

	6. Diskussion
	Elektroniska källor
	Bilaga 1
	Intervjuguide


