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ABSTRACT 

Background: A nurse who is working in the health care is expected to show the best side for 

other people. An emotional work demands a lot of the role of a nurse, when she has to deal 

with her feelings after the given situation to satisfy the patient.  

Aim: The purpose of the study is to seek understanding of what nurses perceive to be the 

essence of the emotional work in health care. The study also wants to understand what 

factors could affect the meeting both positively and negatively between nurse and patient in 

social interaction 

Method: The study’s methodology is qualitative with phenomenological-hermeneutical 

approach to seek understanding of the six interviewed nurses lived experiences and the 

experiences of the emotional work. 

Results: The result has four main themes developed: Emotional management, to consider 

the patients existential needs, meeting the patient and to do something meaningful. 

Conclusion: The essence of the perceived emotional work for nurses is emotional 

transformation where the nurse changes her feelings by acting according to the situation in 

the meeting with the patient. It is important that nurses reflect in the work so they do not 

take their work home and become exhausted and burn out. 

 

Keywords: Emotional labour, emotional management, patient encounter, 

phenomenological-hermeneutical, existential needs, the essence, burn out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Jag vill tacka alla sjuksköterskor som ställt upp på intervjuerna och berättat om er erfarenhet 

samt upplevelser. Jag vill även tacka sjuksköterskan i pilotintervjun för din upplevelse.    

Tack för en trevlig pratstund med er! 

Jag vill tacka min handledare Hans Ekholm. Tack för tips och vägledning samt lån av 

litteratur. Du har varit ett stort stöd. Tack! 

Ett stort tack till min familj som ställt upp på mig under den här tiden. Utan er hade denna 

uppsats inte varit möjlig att utföra. Tack, ni är bäst! 

Juni 2015 
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1 INTRODUKTION 

Känsloarbete är ett begrepp från Hochschilds (2012) tankar då hon i mitten på 1970-talet 

introducerade sina tankar om känsloregler i servicearbeten. Detta emotionella arbete pågår i 

serviceyrken och däribland även i hälso- och sjukvården. Det emotionella arbetet har både för 

och nackdelar. Enligt Phillips (1996) har det en stor mening för patienten då han eller hon 

behöver trygghet av sjuksköterskan vid smärta, oro och ångest. För sjuksköterskans del 

innebär det emotionella arbetet enligt Chou, Hecker & Martin (2012) att hon bör ha 

medkänsla och förståelse för patienterna i deras situation och författarna menar även att 

sjuksköterskor har en tendens att klara av vissa patienter som är besvärligare än andra 

genom att använda oäkta känslor vid ett ytligt agerande. Vissa andra situationer får 

sjuksköterskan agera på ett djupverkande sätt och intala sig själv att känna på ett givet sätt 

för att passa den specifika situationen. Om det djupverkande agerandet får ske i längre 

perioder finns det en viss risk enligt Chou, Hecker & Martin (2012) att sjuksköterskan 

upplever utmattning och missnöje till arbetet. 

 Idag talas det om utbrändhet i arbetet, där arbetstagare handskas med sina känslor i arbetet, 

där känslorna är falska och påklistrade för att vara patienterna till lags. Det finns forskning 

som tyder på att utbrändhet inom servicearbeten yttrar sig i känslomässig utmattning, 

minskat engagemang och prestation samt personlighetsförändring enligt Maslach & Jackson 

(1981). Forskning av Foxall m.fl (1990) hävdar att sjuksköterskor är speciellt mottagliga för 

att bli utbrända vilket beror på deras känslomässiga arbete med dess emotionella krav samt 

påfrestningar. Det som Hochschild (2012) menar att det som är negativt och skadligt för 

arbetstagaren är om hon går alldeles för hängivet in i sitt arbete vilket kan leda till 

utbrändhet. Vad är det egentligen som händer hos sjuksköterskan när inte äkta känslor 

förmedlas till patienter? Vad är det som sker hos sjuksköterskan när patienten är otrevlig 

mot sjuksköterskan och då han eller hon inte får förmedla likadana känslor till patienten för 

arbetsgivaren eftersom sjuksköterskan förväntas vara trevlig och tillmötesgående? Hur ska 

en sjuksköterska bemöta döende patienter och patienter som har andliga, psykiska, fysiska 

och sociala behov? Detta känsloarbete har väckt ett stort intresse hos mig varför det pågår 

samt vilka konsekvenser den för med sig. Under min långa arbetserfarenhet från vården då 

jag arbetade som undersköterska och hade ett nära samarbete med sjuksköterskor fick jag på 

nära håll uppleva deras arbetssituation. Jag har därmed valt att undersöka sjuksköterskornas 

upplevelser av det emotionella arbetet samt förstå hur mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten kan påverkas i känsloarbetet. Att få en förståelse över sjuksköterskornas 

upplevelser samt erfarenheter av det dagliga förväntade arbetet är viktigt ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv för att sjukvårdsorganisationer ska kunna förbättra 

sjuksköterskornas arbetssituation genom kompetensutveckling. 

1.1 Bakgrund 

Dahlgren & Starrin (2004) refererar till C. Wright Mills (1951, 1956) som påvisade att under 

industrialismen tillverkades produkter av de starka och energiska arbetarna som anställdes i 

fabrikerna. I dagens servicesamhälle anställs arbetstagaren inte för att han eller hon är stark 
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utan för det personliga där arbetstagaren förväntas visa upp sin bästa sida för omgivningen. 

Enligt Hochschild (2012) har känslohanteringen med dess regler samt utbytet av känslor 

flyttats från det privata till det offentliga där arbetsgivarna idag har kontrollen att 

arbetstagarna visar sig från sin bästa sida mot kunderna och patienterna. Avdelningschefer 

har kontrollen över det känslomässiga arbetet som vårdpersonalen måste utföra under olika 

förutsättningar så som stress, personalbrist, sjukdomar, besvärliga patienter och döden. 

Dessa arbetsuppgifter måste utföras oavsett hur än sjuksköterskan mår och kontrolleras 

genom olika arbetsregler som måste följas och genom arbetsgivarsamtal. Dahlgren & Starrin 

(2004) refererar till Freund (1990) och Freund m.fl., (2003) som menar att känsloarbete 

förmedlar negativ stress. Han talar om den dramaturgiska stressen där falska känslor 

förmedlas utåt. Den stress Freund talar om är hög när framträdandet sker falskt, det vill säga 

att känsloarbetet skildras falskt då de rätta känslorna inte träder fram. Han resonerar vidare 

att detta förfarande är skadligt för personen då det kan leda till sjukdom och utbrändhet.  

Människor som arbetar inom service yrken så även sjuksköterskor har ett känsloarbete enligt 

Hochschild (2012) vilket menas att servicearbetare måste hantera sina känslor efter den 

aktuella situationen som sker på arbetsplatsen. Vad kan konsekvenserna bli utav detta att 

sjuksköterskor måste manipulera med sina känslor på arbetet för att vara patienterna till 

lags? Hur påverkas då mötet mellan sjuksköterskan och patienten om sjuksköterskan spelar 

teater för att kunna utföra sina arbetsuppgifter för patientens skull fastän hon egentligen inte 

tycker om patienten eller tycker att det är känslomässigt krävande att hjälpa en döende 

människa? Samtidigt kan det leda till att hon tappar kontrollen över sin arbetssituation när 

hon inte får visa sitt riktiga jag hur hon känner. Enligt Goffman (2004) spelar individer teater 

både i vardagslivet samt i arbetet. På ett sjukhus där sjuksköterskorna arbetar kräver 

omgivningen att sjuksköterskan ska agera i sin roll som en sjuksköterska vilket kan ibland bli 

problematiskt då framträdandet inte fungerar som det ska av olika anledningar i samspel 

med andra människor. Det finns enligt van Deurzen (2003, s. 144) fyra existentiella 

dimensioner att ta hänsyn till när det gäller människans sätt att se på den existentiella 

tillvaron i livet. De fyra dimensionerna är den fysiska, psykologiska, sociala och andliga där 

samtliga är lika betydelsefulla antingen genom att de kopplas ihop eller går om lott och har 

olika sätt att se på tillvaron och världen. Dessa fyra dimensioner kan kopplas ihop med 

sjuksköterskans vardagliga emotionella möte med patienten då patienten har smärta och 

olika behov. Van Deurzen (2003) påvisar att inom sjukvården är personalen dålig på att tala 

om existentiella frågor som berör livet och ser inte till patienternas individuella problem.  

1.2 Begreppsförklaring 

Jag kommer här nedan att förklara de fyra existentiella dimensionerna, fysiska, psykologiska, 

sociala och andliga.   
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1.3 Fysiska dimensionen 

Inom denna dimension samspelar människan med andra individer enligt van Deurzen 

(2003). Människan förmedlar positiva sinnesintryck vid glädje och när han mår bra och det 

motsatta när ohälsa eller döden är nära med smärta, lidande eller andra obehag. Den fysiska 

existensen enligt van Deurzen (2003) berör människans överlevnad och därmed är 

människan beroende av andras trygghet när hon blir sjuk eller är döende. 

1.4 Psykologiska dimensionen 

Inom den psykologiska dimensionen enligt van Deurzen (2003) kommer jaget, människan 

fram där vi refererar till oss själva genom en växande eftertanke på oss själva hur vi vill leva i 

vår värld. Van Deurzen menar att en del människor öppnar sig för andra som de kan lita på, 

medan vissa tvivlar på någon annan än sig själv. Om individen inte vågar öppna sig för andra 

kan det bli problematiskt eftersom individen då kan bli isolerad från sin omgivning då 

samspelet inte fungerar enligt van Deurzen. Ibland försöker dock de inåt bundna individerna 

att ta kontakt med omgivningen men uppfattas ofta som personer som endast vill ha 

uppmärksamhet vilket leder till att omgivningen inte uppfattar uppmärksamheten rätt utan 

förstärker individens brist på öppenhet.  

1.5 Sociala dimensionen 

I den sociala dimensionen enligt van Deurzen (2003) samspelar jaget med omvärlden i 

samverkan med andra människor. Genom samspelet använder vi kommunikationen för att 

förmedla känslorna vi bär inom oss. Genom att klara av mänskliga relationer i vår värld så 

krävs det att vi måste lära känna andra människor in på djupet för att få en uppfattning om 

de är goda eller onda. Van Deurzen menar att genom erfarenhet skapar människor en social 

förmåga där vi kan agera rätt mot individen vid den givna situationen. Ju större mänskligt 

umgänge en individ har i sitt vuxna liv desto lättare är det att anpassa sig till andra 

människor. 

1.6 Andliga dimensionen 

Denna dimension knyter an betydelsen, meningen samt syftet att leva i vår värld enligt van 

Deurzen (2003). Den andliga dimensionen har inte bara med religionen att göra utan den 

förändras genom individens erfarenheter, attityder, värderingar och mål till livet och hur hon 

vill förvalta den. Van Deurzen menar att många söker efter ny mening med livet och kan 

finna den genom att lära känna sina gärningar samt lärdomar av livet.  
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1.7 Syfte 

Syftet med studien är att söka förståelse för vad sjuksköterskorna upplever vara essensen av 

det emotionella arbetet inom hälso- och sjukvården. Studien vill även förstå vilka faktorer 

som kan påverka mötet både positivt samt negativt mellan sjuksköterskan och patienten i det 

sociala samspelet.  

1.8 Frågeställningar 

 Vad är essensen av det upplevda emotionella arbetet inom hälso- och sjukvården för 

sjuksköterskan? 

 Vilka strategier använder sjuksköterskan för att kunna hantera sina känslor i mötet 

med patienten? 

1.9 Disposition 

I kapitel 1 presenteras bakgrunden till känslomässigt arbete och hur existentiella 

dimensioner kan påverka mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Efter det presenteras 

de fyra existentiella dimensionerna i begreppsform. Därmed presenteras uppsatsens syfte 

och frågeställningar, dispositionen samt avgränsningen. I kapitel 2 introduceras vad tidigare 

forskning uttalar sig om sjuksköterskornas emotionella arbete och hur mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten kan påverkas i det sociala samspelet. Den tidigare forskningen 

baserar sig på de fem vetenskapliga artiklarna jag funnit men tematiseras under fyra teman. 

Kapitel 3 behandlar teorierna emotionellt arbete och rollteorin med beskrivande och 

ingående underrubriker. I Kapitel 4 behandlas metod delen med den fenomenologiska 

hermeneutiska ansatsen, hur jag gått tillväga, mitt urval, hur data har samlats in och 

bearbetats och även analysmetoden introduceras. Kapitel 5 presenterar slutligen resultatet av 

undersökningen där resultatet av intervjuerna tematiseras i fyra huvudteman för att lättare 

kunna ta del av analysen. I kapitel 6 förs en diskussion över syftet och frågeställningar, 

tidigare forskningar, forskningsetiskt ställningstagande, teorierna, validitet, reliabilitet och 

generalisering. Slutligen förs även en metoddiskussion, självkritisk diskussion och slutligen 

slutdiskussion med idéer till fortsatt forskning.  

1.10 Avgränsningar 

Jag har enbart fokuserat på sjuksköterskor som har ett samarbete med patienter som är 

inlagda på olika avdelningar på ett sjukhus i en medelstor stad i Sverige. Jag är medveten om 

att det finns andra yrkeskategorier inom vården men min undersökning har kretsat kring 

sjuksköterskan.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om sjuksköterskornas upplevda arbetsmiljö och 

på vilket sätt mötet kan visa sig mellan sjuksköterskan och patienten. Sökorden som har 

använts är ord som relaterar till det emotionella arbetet samt mötet mellan sjuksköterskan 

och patienten i det sociala samspelet som ska ge mig svar på mitt syfte och frågeställningar.  

Jag har använt mig av fyra databaser som Social Services Abstracts med sökorden nurse 

AND patient AND relations och där jag identifierat och läst 42 stycken sammanfattningar 

men endast valt en artikel till min uppsats. Jag har hittat en artikel på PubMed med sökorden 

professional-patient-relations där antal identifierade träffar var 128 114 stycken men jag 

valde endast en artikel därifrån. Från databasen Cinahl Plus använde jag sökordet emotional 

labour där samtliga 272 stycken sammanfattningar lästes men endast en artikel valdes ut. Jag 

använde även andra sökord som spiritual needs, dying patients där jag fick 128 antal träffar 

men bestämde mig för en artikel efter femte abstraktet som jag läst. Slutligen användes 

databasen Discovery med sökorden nurse, patient, meeting, problem och antal identifierade 

träffar var 1138 stycken där två artiklar valdes ut. Samtliga artiklar är på engelska och är 

vetenskapligt sakligt granskade och artiklarna sträcker sig från år 2001 till och med år 2014. 

Jag har valt att tematisera dessa fem artiklar under fyra teman; kommunikation och 

delaktighet, bra och besvärliga patienter, risk för utbrändhet vid emotionellt arbete och 

döende patienters andliga behov. 

 Dessa valda teman är representativa för uppsatsen i den bemärkelsen att de kan kopplas till 

hela fältet, det vill säga syftet, de existentiella dimensionerna, teorierna samt till resultatet. 

Det som dessa teman har gemensamt är kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten och hur viktig den är i alla möten oavsett om mötet är bra eller dåligt. Utan 

kommunikation kan inte sjuksköterskan veta vad patienten vill eller hur patienten mår. 

Kommunikationen är även viktig för sjuksköterskan då kommunikation med kollegor eller 

annan personal är betydelsefull för att inte ta med sig arbetet hem.  

2.1 Kommunikation och delaktighet 

I studien av Kettunen m.fl (2001) har samspelet mellan tysta patienter och sjuksköterskor i 

Finland observerats när de filmats under sjuksköterskornas sjukvårdshälsorådgivningar 

inom olika avdelningar på ett finskt sjukhus. Resultatet visar olika orsaker till patienternas 

tystnad som att de känner stor tillit till sjuksköterskans kompetens då flera av patienterna 

tidigare varit inlagda och är omhändertagna av professionell personal. Patienterna låter 

därmed sjuksköterskan prata mer och lämnar beslutsfattandet i hennes händer. 

Institutionellt fackspråk medverkar även till tystlåtenhet hos patienterna då de inte förstår 

ämnet som diskuteras av sjuksköterskan i rådgivningen och därmed blir patienten inte 

samarbetsvillig i diskussionen. Resultatet visar även att sjuksköterskor utövar viss kontroll 

för att uppfylla sina mål att utföra arbetsuppgifterna effektivt och därmed informerar 

sjuksköterskan om den speciella rådgivningen för patienten. 
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 Enligt Kettunen m.fl (2001) blir detta ett hinder för en riktig kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten eftersom rådgivningen blir stel och sjuksköterskan läser 

rådgivningen som en manual vilket resulterar i att patienten vill inte avbryta sjuksköterskan. 

Hälsorådgivningen som sjuksköterskan utför fokuserar på risker och patienterna informeras 

om dessa. Detta leder till att patienterna ibland håller låg profil genom tystnad för att inte 

hamna i diskussioner om sina stora hälsoproblem som de inte vill befatta sig med och även 

okunskap håller patienterna tysta då vissa frågor kan vara känsliga att ta upp. Forskningen 

tyder även på att patienterna får information av hälsorelaterad art men är svår att utföra i 

vardagen. Forskningen reflekterar även i Kettunen m.fl (2001) studie att sjuksköterskor kan 

känna sig misslyckade i sin yrkesroll om de inte har innehållsrika dialoger med patienterna. 

Studien av Tobiano m.fl (2014) behandlar betydelsen av patienternas delaktighet på 

medicinska vårdavdelningar i Europa samt hur tillvägagångssättet ska bemästra de hinder 

som uppstår för patient delaktighet. Det är inte lätt att åstadkomma patient delaktighet enligt 

forskning men den leder till patientsäkerhet eftersom patienterna är delaktiga i sin egen vård. 

Patient deltagande avser många aktiviteter som att vara engagerad och ha samarbete i vården 

med sjuksköterskor och annan vårdpersonal och delta i vårdplanering. Det gäller för 

sjuksköterskor att engagera patienterna i deras personliga vård vilket stimulerar patientens 

insikt i sjukdomen enligt studien av Tobiano m.fl (2014). Resultatet i studien visar att 

sjuksköterskorna och patienterna inte har lika förväntningar på patient deltagande. 

Patienterna oroar sig hur deras deltagande ska accepteras, de anser att det är sjuksköterskans 

roll att visa i hur stor utsträckning deltagandet ska utföras. Om sjuksköterskan inte visar 

någon respekt och stödjande beteende för patienten så leder det till att patienten blir passiv 

och osäker att delta i det sociala samspelet med sjuksköterskan. 

 Enligt Tobiano m.fl (2014) känner patienterna att det är svårt att uppnå delaktighet när 

sjuksköterskor är upptagna och de inte pratar med patienterna vilket resulterar i att de 

känner sig inte sedda. Däremot visar studien att sjuksköterskor som hjälper och uppmuntrar 

patienter leder till bättre samspel. Det är enligt Tobiano m.fl (2014) viktigt att sjuksköterskor 

ser patienten som människa och inte en produkt. Resultatet i studien pekar på att en jäktad 

arbetsmiljö inom vården kan hindra till patienternas delaktighet samt att en sjuksköterska 

som är ohövlig, respektlös och likgiltig mot sina patienter hindrar patienternas delaktighet i 

vården. Ett tillvägagångssätt enligt studien är att patienterna ska känna sig engagerade, 

informerade samt respekterade för att känna sig delaktiga i det sociala samspelet med 

sjuksköterskan. 

2.2 Bra och besvärliga patienter 

Enligt studien av Gray & Smith (2009) har sjuksköterskor en benämning att kategorisera 

patienterna i två olika fack, bra och besvärliga patienter. Patienterna som anses vara bra är 

förenliga, samarbetsvilliga och acceptabla av sjuksköterskorna medan de besvärliga 

patienterna ingår i gruppen missbrukare, pedofiler och psykvårdspatienter. Studien påvisar 

att sjuksköterskor uppmanas att alla patienter ska behandlas lika oavsett ursprung men vissa 

patienter kräver mer känslomässig arbetskraft för att sjuksköterskan ska lyckas att hantera 
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situationen. Gray & Smith (2009) menar att kategorisera patienterna i olika fack leder till 

hinder för sjuksköterskorna då olika typer av krav ställs på sjuksköterskan då vissa patienter 

är så hemska, krävande eller ohygieniska vilket leder till att sjuksköterskan måste engagera 

sig i känslomässigt arbete för att klara av den specifika händelsen. Gray & Smith (2009) 

påvisar att sjuksköterskor bör stanna upp och reflektera över sina förbjudna känslor på 

arbetet på en så kallad dålig patient för att det inte ska bli ett dåligt möte mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

En annan forskning av Michaelsen (2012) tar upp ämnet svåra och besvärliga patienter inom 

hemsjukvården i Danmark. Forskningen påtalar att sjuksköterskor tar känslomässigt avstånd 

till svåra och besvärliga patienter. Sjuksköterskorna i studien upplever att vissa patienter är 

besvärligare än andra och det är svårt att arbeta med de besvärliga patienterna. Det infinner 

sig enligt Michaelsen (2012) en frustration hos sjuksköterskan att inte nå patienten med 

kommunikation eftersom hon inte lyssnar på sjuksköterskans råd och detta leder till en 

meningslöshet att ta hand om patienten på ett professionellt sätt. Detta medför enligt studien 

att sjuksköterskan upplever hela situationen både psykiskt och fysiskt mödosamt att ha 

samspel med patienten som inte är samarbetsvillig. Detta leder till negativa känslor och 

emotionellt avstånd då sjuksköterskan undviker att ha känslomässig närvaro med patienten 

och ber därmed någon kollega gå till patienten istället. Michaelsens (2012) studie visar även 

att personkemin inte fungerar fullt ut med alla människor och därför kan andra kollegor 

försöka att ta hand om den svåra patienten. Resultatet tyder på att konsekvensen av det 

känslomässiga avståndet hos sjuksköterskan kan gå utöver sin egen familj i och med att hon 

blir främmande för sina egna känslor. 

2.3 Risk för utbrändhet vid emotionellt arbete 

Den emotionella arbetskraften ses som en tyst skicklighet inom vården och det talas sällan 

om vilka konsekvenser den kan medföra och främst bland kvinnor. Studien av Gray & Smith 

(2009) undersöker sjuksköterskornas känslomässiga arbete inom primärvården, psykvården 

samt barncanceravdelning i London. De känslor som både sjuksköterskorna och patienterna 

handskas med är ofrånkomliga inom vårdyrket. Forskning tyder på att sjuksköterskor bör 

vara engagerade i patienter för att resultera i positiva resultat. Samtidigt kan den ställa 

anspråk på vårdarbetet hos sjuksköterskan som emotionella prövningar, dramatik och olika 

tillvägagångssätt att ta hand om patienterna. Enligt Gray & Smith (2009) har 

sjuksköterskorna inom primärvården i studien påfrestande arbeten där de måste behärska 

sig hela tiden och sätta på sig en mask och vara patienterna till lags trots en pressad 

känslofylld arbetssituation. Sjuksköterskorna i studien är på de olika institutionerna 

involverade i andra människors känslor och lägger sina egna känslor åt sidan och agerar på 

ytan falskt eftersom annan känsla råder inombords. Forskningen i denna studie av Gray & 

Smith (2009) tyder på att konstlade positiva känslor kan leda till utbrändhet och även lysa 

igenom masken eftersom känslorna inte är äkta.  

De sjuksköterskor i studien som arbetar inom psykvården är rädda att patienterna blir 

aggressiva och tar med sig de negativa känslorna hem för att avreagera sig på familjen istället 
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än på kollegor. Detta kan leda enligt forskarna till stress eftersom de inte får tid på arbetet för 

reflektion över känslorna som råder. På barncanceravdelningen upplever sjuksköterskorna 

mycket sorg och döden på nära håll. Enligt Gray & Smith (2009) får sjuksköterskorna på 

barncanceravdelningen hantera sina känslor dagligen eftersom de får ett nära förhållande till 

både patienten och anhöriga. Detta känsloladdade samspel resulterar att sjuksköterskan inte 

bör visa sin frustration av känslor utan försöka intala sig att patienten mår bra fastän han 

egentligen är döende eller försöka hantera och bemästra känslor inför en döende patient och 

anhöriga. Resultatet visar i studien att det är viktigt för sjuksköterskorna att reflektera och ta 

hand om sina innersta känslor för att förhindra emotionella prövningar samt utbrändhet i 

vårdarbetet. 

2.4 Döende patienters andliga behov 

Studien av Hermann (2000) tar upp döende patienters andliga behov. De tio kvinnor och nio 

män som studien intervjuat är hospice patienter som har fått domen mellan två veckor till 

och med ett år kvar att leva. I studien har de intervjuat nitton personer och frågat de vad som 

är deras andliga behov. Det personerna menade som sina andliga behov var olika som behov 

av religion, vänskap, att ha kontroll och deltagande, att få uppleva naturen i sin helhet, gå ut 

och lukta på blommor och avsluta med det som påbörjats i sitt liv var också ett av behoven. 

Även positiva saker var betydande för patienterna, som ett leende från en annan människa, 

skratt, skämt samt tänka på positiva tankar. Uppenbart för samtliga deltagare i studien var 

andlighet en del av deras totala existentiella tillvaro. Studien av Hermann (2000) påvisar att 

det är viktigt att sjuksköterskor bör utföra de andliga, psykiska, fysiska och även sociala 

behoven som de döende har för att deras livskvalitet ska bli bättre. I och med att döden 

nalkas kommer tankar och frågor om liv och död hos människan. 

 Författaren Hermann (2000) menar att ge andlig vård för döende patienter är 

sjuksköterskans ansvar i sin yrkesroll då hon bör se till patienternas särskilda behov för att 

hjälpa de i sin situation och även se människan som levande och inte döende. De flesta 

patienterna i Hermanns (2000) studie ville ha någon att prata med som ett andligt behov, gå 

till kyrkan eller träffa prästen och de ville även vara involverade i beslut och val när det gällde 

deras liv. Flera av patienterna ville ha information vilken medicin de fick samt vilka 

behandlingar. Samtliga patienter ansåg att de fortfarande var vid liv och inte döda och 

därmed ville de bli sedda. Flera av patienterna ville även ha ett leende av personerna som 

kom in till dem. Även skratt uppskattades och var ett behov hos de flesta men här blir det ett 

dilemma enligt studien då sjuksköterskor och annan vårdpersonal är rädda att visa sådana 

känslor vid den aktuella situationen. Studien påvisar dock att leenden och skratt kan vara 

läkande för vissa av patienterna. Studien av Hermann (2000) påvisar också hur värdefulla 

präster och socialarbetare är för de döende då existentiella frågor dyker upp om liv och död 

och då dessa yrkesgrupper kan vara ett stort stöd. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras teorierna jag anser är relevanta till min uppsats. Den första teorin 

emotionellt arbete relaterar till sjuksköterskornas hantering och manipulering av deras 

känslor i arbetet för att vara patienterna tillmötesgående. Den andra rollteorin är relevant i 

det hänseende att sjuksköterskor agerar i en slags roll i deras arbete för att passa in i den 

givna situationen. Dessa teorier kommer att sammanlänkas i den slutliga analysen. 

3.1 Arlie Russell Hochschilds teori om emotionellt arbete 

Den amerikanska sociologen Arlie Russell Hochschild (2012) har studerat i sin bok” The 

managed Heart: Commercialization of human feeling” om emotionellt, känslomässigt 

arbete som pågår i olika serviceyrken exempelvis på flygplatser, sjukhus, vårdhem och 

affärer. Hochschild (2012) menar att personer som arbetar i serviceyrken måste hantera sina 

känslor för kunderna och agera med ett leende på läpparna fastän exempelvis en ilska eller 

upprördhet råder inombords. Företagen tjänar på detta leende eftersom kunderna då är 

nöjda och leder till konkurrens bland företag eftersom de strävar efter vinster. Hochschild 

(2012, s. 187) resonerar att detta känsloarbete kan leda till utbrändhet bland arbetstagare 

inom service yrken eftersom det blir en brist av kontroll samt inflytande över 

arbetsuppgifterna. Det negativa i känsloarbetet enligt Hochschild och det mest skadliga för 

arbetstagaren är när hon går för djupt in i sin roll och ser sig själv inte som falsk då hon inte 

använder sina genuina känslor och detta kan slutligen leda till utbrändhet. 

 Det är viktigt att arbetstagaren som arbetar inom ett serviceyrke kan separera på arbete och 

fritid. Med andra ord är det viktigt att inte ta med sig arbetet hem för ofta vilket också kan 

leda till stress och utbrändhet. Hochschild resonerar vidare att arbetstagare inom 

serviceyrken kan få en känsla av främlingskap då hon utför arbetsuppgifterna enbart för att 

de måste utföras. Däremot kan arbetstagare enligt Hochschild som har lång erfarenhet av sitt 

yrke urskilja på sitt jag och rollen de spelar på arbetet vilket minimerar risken att drabbas av 

utbrändhet. Hochschild (2012) hävdar även att arbetstagaren kan bli förfrämligande till sina 

egna känslor då det kan vara emotionellt ansträngande att manipulera med känslorna. Det 

emotionella arbetet har blivit osynligt där vårdsystemen på exempelvis sjukhus har 

försämrats men ändå måste sjuksköterskor trots arbetssituationen visa sig från sin bästa sida 

eftersom de får lön för sitt arbete. Hochschild (2012) upptäckte i sin studie hur arbetstagare 

inom serviceyrken försöker manipulera sina egna känslor genom att ha ett gott 

självförtroende utåt och hur de kan hämma sina känslor på ytan men ändå känna sig falska 

inombords.   

3.1.1 Känsloarbete 

Emotionellt arbete sker i serviceyrken där ansikte mot ansikte relation och kommunikation 

inträder och oftast är dessa arbeten kvinnodominerade hävdar Hochschild (2012, s. 147). 

Hon menar att det emotionella arbetet kräver att arbetstagaren ska kunna handskas med sina 
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känslor för att passa in i sammanhanget. Hochschilds emotionella teori är även relevant för 

alla slags servicearbeten där känslor ingår, så även inom sjukvården. Att vara trevlig och glad 

på sitt arbete för kundernas och patienternas skull kan bli svårt enligt Hochschild att hålla i 

längden. Hon menar att ett ständigt professionellt leende kan vara utmattande i slutet av 

arbetsdagen då arbetstagaren varit fokuserad på sitt leende och inte tagit fram andra känslor. 

Det emotionella arbetet enligt Hochschild (2012, s. 119) är ett offentligt lönearbete där 

känslorna säljs i utbyte mot lön och där kraven ställs högt att vara professionell och behärska 

sina äkta känslor för att behaga omgivningen med det rätta och förväntade sinnestillståndet. 

 Hochschild (2012, s. 9) ställer sig frågan vad som kan vara positivt med att handskas med 

känslor och attityder? Vad kan då kostnaden bli för det emotionella arbetet som utförs? Hon 

menar att sjuksköterskan eller andra servicearbetare kan bli förfrämligande till sina egna 

innersta känslor eller till sitt kroppsspråk i arbetet. Detta menar hon är på grund av att det 

ställs höga krav uppifrån hur emotionella åtgärder ska utföras. Fastän sjuksköterskan eller 

annan servicearbetare får lön för sitt arbete kan det vara komplicerade uppgifter att handskas 

med enligt Hochschild. Hon talar om transmutation, den så kallade förvandlingen av 

känslolivet i de tre byggstenarna känsloarbete, känsloregler och socialt utbyte av känslor. 

Hochschild (2012, s. 19) menar att dessa byggstenar har tagits undan från det privata fältet 

till det offentliga där de rätta förväntade känslorna inspekteras av ledningen. Transmutation 

fungerar enligt Hochschild när de falska känslorna fungerar i de tre byggstenarna. Däremot 

kommer förvandlingen av känslolivet misslyckas om det råder effektivisering i arbetet, då 

ledningen vill att arbetstagare ska arbeta snabbare och det är då svårt att utföra emotionellt 

arbete och arbetstagaren blir främmande för rollen hon spelar enligt Hochschild (2012). 

 Vi använder känslohantering på två olika sätt enligt Hochschild (2012, s. 35). På arbetet 

agerar vi på ytan med våra känslor hur andra vill att vi ska bete oss som exempelvis 

sjuksköterskor och därmed visar inte sjuksköterskan det hon egentligen känner. Det 

Hochschild menar med det ytliga agerandet är att den agerande ändrar sin röst, minspel eller 

kroppsspråk. En patient kanske är riktigt elak och krävande men sjuksköterskan tar hand om 

honom på lika respektfullt sätt som alla andra och visar sin bästa sida. Det andra 

djupverkande sättet enligt Hochschild (2012, s. 38) uttrycker vi våra känslor frivilligt genom 

att manipulera med känslorna genom att exempelvis tänka starkt på en händelse då en 

känsla infann sig på ett visst sätt och tänka starkt på den specifika känslan och därmed kan 

den känslan framkallas och överföras utåt. 

3.1.2 Känsloregler 

Det Hochschild (2012, s. 57) menar med känsloregler är de olika normer och regler som 

används i känsloarbete och styr socialt utbyte av känslor. Känsloregler är enligt Hochschild 

normer vad vi ska känna och agera vid givna situationer. Ett exempel som Hochschild (2012, 

s. 55) tar upp är att flygvärdinnorna införs redan i den första intervjun till bolagets känslospel 

regler samt att de ska känna empati för passagerarna, att kunna leva sig in i hur de känner 

vid en situation exempelvis att de dricker för mycket alkohol på grund av att de är flygrädda. 

Detta skulle kunna tänkas vara likadant på sjukhus bland sjuksköterskor att de tidigt får 
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information hur de ska behandla patienter, personal och anhöriga samt att ha en empatisk 

förmåga för patienterna och deras åkommor. 

3.1.3 Socialt utbyte av känslor 

Känslor kan bytas ut och nya kan uppstå i privatlivet då vi kan lämna vänner och äktenskap 

om det inte passar för oss. Däremot enligt Hochschild (2012, s. 85) kan vi inte göra likadant 

på arbetsplatsen då det är bara att godta den ojämna växlingen av olika känslor och behandla 

kunderna och patienterna med hänsyn och respekt oavsett om vi upplever ilska eller annan 

känsla. Det sociala utbytet av känslor omvandlas därmed från det privata så att exempelvis 

sjuksköterskor får använda sina privata känslor till att muntra upp och vara patienterna till 

lags så att de är nöjda. 

3.2 Erving Goffmans rollteori 

Den amerikanska professorn och sociologen Erving Goffman har i sin bok ”Jaget och 

maskerna: En studie i vardagslivets dramatik” (2004) beskrivit hur människor har olika 

roller i vardagslivet samt i arbetslivet i samspel med andra människor. Det Goffman (2004, s. 

9) menar är att människor spelar en slags teater och har olika roller och masker beroende på 

sammanhang. Framträdandet är där individen agerar med sina olika roller inför andra 

människor, så kallade observatörer eller publik. Det kan exempelvis vara på en arbetsplats 

där en sjuksköterska tar hand om patienter. Den fasad som individen använder under 

framträdandet enligt Goffman (2004, s 28) är utrustningen, det vill säga inramningen med 

möbler och ting som sjukhuset tillhandahåller. Den personliga fasaden enligt Goffman 

(2004, s. 30) är det som identifierar aktören exempelvis hennes utseende, kläder, språk och 

ålder. Idealiseringen är en förskönad bild av verkligheten enligt Goffman då observatörerna 

eller publiken har förväntningar och förutsättningar på individens roll i sitt framträdande 

och därmed får aktören spela ett spel för att passa in i sammanhanget. I själva verket döljer 

aktören något inför publiken, exempelvis en sjuksköterska kanske tycker att det är besvärligt 

att sköta om en krävande patient men måste ändå vara trevlig för att visa sin professionalitet. 

 Ibland kan det enligt Goffman vara situationer som kan uppstå i det sociala samspelet där 

det är bättre att dra sig ur för att gynna individens anseende. Ett exempel skulle kunna vara 

att det är bättre att en sjuksköterska avstår att gå till en patient om hon inte går ihop 

kemimässigt med honom eller henne då är det bättre att en annan sjuksköterska går till den 

patienten för att det inte ska uppstå en konflikt. Det Goffman (2004, s. 78) menar med ett 

teamframträdande är det dramaturgiska samarbetet där en grupp individer är i samarbete 

med ett gemensamt intresse och därmed är tvungna att lita på varandra i ett bra 

framträdande vilket leder till ett beroende av varandra för att lyckas. Om dessvärre 

samarbetet i gruppen inte fungerar fullt ut, det vill säga att en teammedlem undanhålls lagets 

gemensamma synpunkter hur hon ska agera så leder det till att medlemmen inte vet hur hon 

ska agera vid samarbete. 
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3.2.1 Främre regionen 

Den främre regionen enligt Goffman (2004) är den scen där skådespeleriet sker inför 

publiken. Det är här masken träs på och det formella korrekta språket används. Det är viktigt 

att aktören har kontroll i sitt framträdande i den främre regionen så att hon inte tappar 

kontrollen som resulterar i sämre rollspel i och med bristande kontroll över sina 

arbetsuppgifter. En sjuksköterska som tar hand om patienter ska i det sociala samspelet 

enligt Goffman agera som hon vill förmedla. Hon ska därmed inte tänka efter för länge utan 

vara kvick i tankarna i det hon uttalar sig om vilket ger en trovärdig uppfattning av 

sjuksköterskan och därmed utgår hon ifrån att patienterna litar på hennes yrkeskompetens.  

Det dramaturgiska disciplinen anser Goffman (2004, s. 188) är viktigt i den bemärkelsen att 

team medlemmen som spelar sin roll bör även ha en emotionell distans från den främre 

regionen så att hon inte lever sig in i sitt framträdande fullt ut utan vid oförutsedda händelser 

måste hon kunna ta itu med det för att inte tappa kontrollen att agera. Hur ofta aktören ska 

bära masken eller rollen som aktören intar vid främre regionen beror på omständigheterna.  

3.2.2 Bakre regionen 

I den bakre regionen har individen kontroll och beteendet är mer avslappnat, här kan 

masken tas av och hon behöver inte framträda enligt Goffman (2004, s. 102). Bakom 

kulisserna får inte publiken komma in och därmed kan aktören vara sig själv ett tag innan 

hon går ut igen och sätter på sig masken och framträder. Det är i den bakre regionen som 

team medlemmarna har ett nära och solidariskt förhållande, här kan de avreagera sig 

exempelvis på besvärliga patienter och alla har lika tillit till varandra. Det är enligt Goffman 

viktigt att ta ett avbrott i sitt framträdande och gå in bakom kulisserna för att andas ut för att 

senare kunna agera i sin roll igen. Goffman går vidare med att den bakre regionen är en plats 

för återkoppling. Oftast är den bakre regionen lite avsides från scenen där framträdandet 

sker.   

4 METOD 

I detta kapitel presenteras den valda kvalitativa metoden samt den fenomenologiska 

hermeneutiska ansatsen. Jag vill också presentera lite historik om fenomenologin för att 

skapa för läsaren en bättre förståelse om dess grunder. Jag tar även upp i presentationen 

hermeneutikens innebörd samt den hermeneutiska cirkeln för att förklara vad det innebär 

samt att det blir lättare för läsaren att förstå när jag senare ska berätta i analysen hur jag går 

tillväga och slutligen presenterar jag förförståelsen samt min egen förförståelse för 

fenomenet. 
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4.1 Val av metod 

Eftersom uppsatsens syfte är att söka förståelse för vad sjuksköterskorna upplever vara 

essensen av det emotionella arbetet inom hälso-och sjukvården samt förstå vilka faktorer 

som kan påverka mötet både positivt samt negativt mellan sjuksköterskan och patienten i det 

sociala samspelet så har jag använt mig av kvalitativa djupintervjuer med fenomenologisk 

hermeneutisk ansats som hjälp i min analys. Valet av metoden var en självklarhet då jag vill 

söka förståelse för fenomenen som undersöks, det vill säga sjuksköterskornas beskrivningar, 

innersta tankar, känslor, deras levda erfarenheter, upplevelser av fenomenen det emotionella 

arbetet samt mötet med patienten. Jag vill därmed genom tolkningar hitta den innersta 

kärnan av sjuksköterskornas gemensamma upplevelser från deras perspektiv. Även 

författarna Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011) refererar till Husserl att fenomenologi 

riktar sig till världen som den upplevs därmed anser jag att den kvalitativa med den 

fenomenologisk hermeneutiska analysen är bäst lämpad i min uppsats eftersom jag genom 

djupintervjuer söker förståelse för sjuksköterskornas levda erfarenheter av deras arbete. 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) ska den kvalitativa metoden användas när forskaren vill 

komma åt de intervjuade subjektens perspektiv. Denzin & Lincoln (2005) påvisar att 

forskaren bör vara ytterst deltagande i studien genom att förstå eller tolka de personer som 

studeras.  

4.2 Fenomenologisk ansats 

Fenomenologi är en filosofi som enligt författarna Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011) 

refererar till moderna fenomenologins fader, Edmund Husserl som menade att fenomenologi 

leder oss till en djupare insikt av livsvärlden vi lever i. Enligt Husserl var fenomenologi en 

metod att studera olika fenomen i livsvärlden och dessa fenomen visade sig av sig självt. 

Enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011) beskrivs fenomenologiska ståndpunkten till 

forskning av världen som den värld som upplevs av individer, människors syn på världen och 

hur den relateras till varandra och till olika fenomen. Öppenhetsprincipen är viktig inom 

fenomenologin och hermeneutiken enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011, s. 99). Det är 

klokt av forskaren att vara öppen under intervjuerna och inte bara ställa frågor på löpande 

band utan bjuda lite på sig själv genom att dela med sig av egna erfarenheter. Detta leder 

enligt författarna att den intervjuade känner sig avslappnad och även hon vågar öppna sig i 

svaren. Författarna refererar vidare till Gadamer (1995) som menar att vid forskning 

förespråkas öppenhet i vetenskapen där han menar att genom att inte sträva efter ett stegvis 

metodologiskt tillvägagångssätt så kan det bli lättare att förstå fenomenet på ett nytt och 

öppet sätt. Gadamer går vidare med sin tankegång att vetenskaplig öppenhet kräver 

uthållighet och sker genom dialektisk process och under diskussionen kommer slutligen 

fenomenet fram.  Författaren Kvale (1997) menar också att forskare bör ha ett öppet 

förhållningssätt till upplevelserna som intervjupersonen erfarit och därmed lägga högt fokus 

på personens livsvärld och försöka att inte få med sig sina egna kunskaper om fenomenet 

som undersöks utan enbart fokusera på intervjupersonens upplevelser. Kvale (1997) refererar 

till Giorgi (1975) som förklarar fenomenologin på sitt sätt: 
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”Fenomenologi är studiet av strukturen, och variationerna i strukturen, hos det medvetande, för vilket varje ting, 

händelse eller person framträder” 

Fenomenologin enligt Kvale (1997) vill belysa det som visar sig och på vilket sätt det ger sig 

till känna. Fenomenologin fördjupar sig i intervjupersonernas livsperspektiv och genom att 

försöka fånga genom djupintervjuerna den specifika känslan de intervjuade har för 

fenomenet och därmed blir innebörden av de flertal intervjuerna viktiga för att finna den 

huvudsakliga kärnan av intervjuerna och beskriva den så tydligt som möjligt.  

4.2.1 Fenomenologins historik 

Den tyska filosofen och moderna fenomenologins fader, Edmund Husserl (1859-1938) har 

varit och är fortfarande betydelsefull person inom fenomenologin. Författarna Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström (2011, s. 32) refererar till Husserls (1970a) berömda ord genom filosofin 

fenomenologi som är go ”to the things themselves”, med detta menar Husserl att tingen kan 

uppenbara sig som ett fenomen och han går vidare att förstå andras upplevelser kommer 

individen närmare världen vilket var ett nytt sätt att se på världen tidigt på 1900-talet. Enligt 

Husserl (1970a) refererad av Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011, s. 33) uppfattas världen 

där människor lever i en existens. Husserl menar hur människor förstår världen förstår 

andra människor likadant. Han talar här om ”naturliche instellung”, den naturliga attityden 

som han menar är den världen vi lever i, den så kallade objektiva verkligheten. Den 

livsvärlden som Husserl talar om är centralt ämne i fenomenologin. Husserl använder sig 

även av begreppet essensen vilket han menar är fenomenets innersta kärna som forskare ska 

koncentrera sig på för att komma åt det viktigaste av fenomenet de studerar. För att kunna 

nå den innersta kärnan av fenomenet som studeras enligt Husserl (1989) ska forskaren lägga 

undan sina fördomar, antaganden samt sin förförståelse och inte döma individens upplevelse 

för att kunna nå kärnan av det upplevda. Detta kallar Husserl för epoché vilket han menar är 

den fenomenologiska reduktionen. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011, s. 39) refererar 

vidare till Husserl (1970b) som menar att människornas livsvärld är en kunskapsteoretisk 

föreställning, en slags livsvärldsteori där forskare som utforskar människornas subjektiva 

upplevda värld bör lära sig att se det som ligger under ytan, det osynliga och det som är tyst.  

För att vi ska förstå livsvärlden enligt Husserl så måste vi förstå intentionalitet som enligt 

Husserl är huvudtemat i fenomenologin. Med intentionalitet enligt Husserl så innebär det ett 

djupare omfång av avsiktlighet. Han menar att medvetandet hos människan alltid är aktivt, 

det vill säga att människor har alltid fokusering, medvetande och tanke på någonting inom 

livsvärlden. Husserl menar att det alltid finns en avsiktlig medvetenhet med de aspekter som 

visar sig i vår livsvärld. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011, s. 47) menar att Husserls 

intentionalitet handlar om det riktade medvetenhet på det som ska undersökas. Han går 

vidare med att när vi är med om en speciell händelse så är det specifika tillfället som har 

betydelse för vår upplevelse. När vi upplever ett objekt eller en händelse så observerar vi de 

särskilda karaktärsdragen hos tingen eller händelsen. Denna intentionalitet menar Husserl är 

essensen av fenomenet. Författarna Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011, s. 126) påvisar när 

fenomenologiskt vetenskapligt arbete genomförs blir den naturliga attityden svår då 

forskaren måste vara noggrann och säker på vad han eller hon upplever. Det gäller med 

andra ord att forskaren måste vara kritisk samt reflektera över vad han eller hon upplever. 
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Martin Heidegger (1889-1976) var Husserls assistent och tidigare student. Heidegger 

(1967/1936) utvecklade den existentiella hermeneutiken inom fenomenologin genom att 

noggrant undersöka väsen, alltså hur människor fungerar i livsvärlden. Heidegger ansåg att 

förförståelse var grunden för att vi ska kunna tolka vad vi ser i fenomenet som visar sig för 

oss av sig självt, som ett objekt och är en del av världen. Författarna Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström (2011) refererar till Hans-George Gadamer (1900-2002) som var student hos 

Heidegger och såg upp till honom med hans tankar om förförståelse. Den så kallade 

förförståelsen eller fördomen som Gadamer (1995) föredrar ligger i fokus i Gadamers filosofi 

där han menar att människans förståelse finns redan i den givna situationen. Han menar att 

den existerande förståelsen sker muntligt mellan två individer och därmed är diskussionen 

viktig samt hur vi nyttjar språket.  

4.3 Hermeneutik 

Begreppet hermeneutik är ursprungligen ett grekiskt ord ´hermeneuein´ vilket menas att 

tolka. På den forngrekiska tiden användes hermeneutik för att tolka religiösa, intellektuella 

och lagliga skrifter men idag försöker hermeneutiken även få förståelse över människors 

diskussioner och agerande enligt Kvale (1997). Han resonerar vidare när en fenomenologisk 

hermeneutisk intervju ska utföras i forskningen så övergår det verbala i intervjun till texter 

som ska tydas genom att forskaren själv ställer frågor till texten för att skapa sig en 

hermeneutisk tolkning av fenomenet. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011, s. 74) refererar 

till Palmer (1969) som hävdar att hermeneutik kan förstås som en filosofisk tolkningslära 

med dess olika metoder där tolkningen är det dominerande förfarandet. Enligt Palmer så 

använder forskaren sig av en ontologisk process som innefattar att fenomenet förstås och 

tolkas med sinnena. Det är på detta vis som vi får fram det specifika ur fenomenet och det 

osynliga som ligger under ytan kommer fram i undersökningen. Palmer (1969) resonerar 

vidare att hermeneutiken innefattar att somliga ord yttras skarpt, vissa meningar ska 

förklaras tydligt och vissa ord och meningar bör översättas från ett okänt språk så att det blir 

begripligt och slutligen leder samtliga aspekter till förståelse. 

Hermeneutik är ett redskap inom fenomenologin enligt Palmer (1969). Författaren menar 

målet är att upptäcka det osynliga genom vår förförståelse samt tolkning för fenomenet. Han 

för tankarna till Heideggers förståelse till människans existentiella tillvaro i världen där 

fenomenet inte framhävs av människan utan den hermeneutiska processen hjälper 

fenomenet att uppenbara sig för oss.  

4.3.1 Hermeneutiska cirkeln och spiralen 

Den hermeneutiska cirkelns delar kan enligt Alvesson & Sköldberg (2008) förstås ur hela 

cirkeln och det motsatta den hermeneutiska cirkeln kan förstås enbart ur cirkelns delar. 

Enligt Radnitzky (1970) så omvandlas den hermeneutiska cirkeln till en spiral genom att en 

del i analysen testas om det finns ett samband med delen i helheten som resulterar i en ny 

förklaring och återgår sedan tillbaka till helheten. Radnizkys tillvägagångssätt kan då 

förklaras att en del i taget betas av och försöker finna förklaringar från helheten och från de 
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olika delarna tills en ingående förståelse nås. För att vi ska förstå tänkandet, förståelse och 

tolkning genom den hermeneutiska cirkelns växelspel mellan delarna och helheten så ska det 

finnas ett sammanhang i tolkningen enligt Ödman (2007, s. 99). Han menar att delarna är 

viktiga för att vi ska få ett grepp om helheten och därmed är delarna och helheten bundna till 

varandra. I den hermeneutiska cirkeln kan förståelse perspektivet variera genom att de 

tolkningar som träder fram hos forskaren kan ändras enligt författaren och därmed ändras 

också cirkeln till en spiral. Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över den tolkande 

helheten. När forskaren till slut finner betydelse samt mening i delarna i den hermeneutiska 

cirkeln enligt Ödman (2007, s. 106) uppstår en klarare bild av helheten och vi börjar förstå 

vad det handlar om. 

 Den hermeneutiska spiralen enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011, s. 68) går ut på att 

forskaren ska begripa vad texten handlar om genom att pendla mellan hela sammanhanget i 

texten till de olika delarna och sedan åter tillbaka till helheten. Det kan vid en hermeneutisk 

tolkning finnas något särskilt betydelsefullt i en liten del av hela materialet. Försiktighet bör 

iakttas vid den hermeneutiska tolkningen och noggrannhet ska vidtas enligt författarna 

eftersom samma saker kan ha olika innebörd. För att slutligen komma fram till en slutgiltig 

förståelse och tolkning så kan ett tillvägagångssätt i den hermeneutiska spiralen vara att 

ställa frågor till texten och jämföra textens delar noggrant och se om det finns några likheter 

och skillnader i tolkningarna. Det är viktigt att hitta mönster som är undangömda för att 

kunna tolka innehållet i textens helhet hävdar författarna. 

4.4 Förförståelse 

Författarna Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011) refererar till Gadamer (1995) som menar 

att alla människor har förförståelse för ting men för att kunna förstå objekt och händelser 

måste vi ifrågasätta förförståelsen och avbryta den. Samtidigt menar Gadamer att utan 

förförståelse och fördomar kan människan inte förstå innebörden av fenomenet. Det är 

viktigt enligt Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2011) att erkänna förförståelse, att vara 

medveten om att den finns där genom inlärd kunskap och erfarenhet men författarna menar 

även att det bör tyglas, hållas på avstånd så att det inte blir ett hinder under forsknings 

processens gång. Begreppet förståelsehorisonter refererar Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

(2011, s. 78) till Gadamer (1995) som förklarar om någonting nytt ska påträffas i livsvärlden 

så måste vi lägga band på våra fördomar som redan finns i förståelsen och använda oss av ett 

öppet sinne. Människans kunskap och erfarenhet av världen gemensamt med historisk 

medvetenhet som erfarits tidigare skapar förståelsehorisont. För att kunna se något nytt på 

ett annorlunda sätt så ska individen försöka gå över dem redan befintliga förståelse 

horisonter där fördomar existerar. Gadamer (1995) påpekar även enligt Dahlberg, Dahlberg 

& Nyström (2011) när en text blir svår tolkad så använder vi förflutna tolkningar för att få en 

förståelse för textens innebörd. Författarna refererar till Palmer (1969) som menar att det 

finns ett problem i hermeneutiken när vi ska förstå något. Han menar att i verkliga livet så 

använder vi förståndet att visa vad vi förstår av omvärlden men i forskning använder vi vårt 

reflekterande, kritiska synsätt och använder vår förförståelse på ett noggrant och begripligt 

sätt för att förstå innebörden av fakta och teorier under processens gång. Dahlberg, Dahlberg 
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& Nyström (2011) refererar även till Gadamer (1998) som förklarar att teorier i forskningar är 

viktiga eftersom de granskar förförståelsen. Forskare får genom teorier något annat att 

fokusera på än sin förförståelse enligt Gadamer som påvisar att förförståelse är en slags vana 

som har inflytande över vårt synsätt och handlingar i livsvärlden.  

4.4.1 Min förförståelse 

Jag vet att min förförståelse, fördomar och förutfattade meningar ska läggas åt sidan vid 

fenomenologiska studier om jag vill nå den innersta kärnan av fenomenet som ska studeras. 

Mitt val av ämne till uppsatsen var ett naturligt val eftersom jag har 24 års erfarenhet från 

äldreomsorgen som undersköterska och har därmed förförståelse eftersom jag vet hur det 

fungerar ute på fältet, hur samarbetet mellan sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

fungerar samt hur det sociala samspelet mellan sjukvårdspersonal och patienter kan se ut i 

olika situationer. Jag har även gjort min praktik som undersköterska på en akutmottagning 

på ett sjukhus och på en medicinavdelning så jag vet hur det fungerar inom hälso- och 

sjukvården. Denna erfarenhet är jag fullt medveten om i min uppsats och vet att den kan vara 

bra i den bemärkelsen att jag förstår vad jag undersöker. Det kan även bli intressanta 

intervjuer eftersom jag har så stor kunskap om vården och vet vad sjuksköterskorna talar om 

och därmed blir förhoppningsvis intervjuerna även innehållsrika. 

 Detta kan även givetvis vara ett hinder som Dahlberg m.fl (2011) påvisar då 

förhållningssättet för öppenhet för processen kan påverkas av min förförståelse för 

fenomenet. Jag har även under min utbildning som samhällsvetare fått lära mig flera teorier 

och metoder som kan användas för att förstå människornas handlingar i samhället på ett nytt 

sätt som jag tidigare inte hade någon aning om och detta kan även vara en nackdel eftersom 

jag har kunskap om teorierna och kan därmed ställa frågor efter min kunskap. Mina 

förkunskaper och förförståelse kan därmed vara ett hinder när jag utför intervjuerna men jag 

kommer att lägga de åt sidan och endast koncentrera mig på sjuksköterskornas upplevelser 

för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt.  

4.5 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Innan jag genomförde mina fem intervjuer på sjuksköterskorna på sjukhuset så genomförde 

jag en pilotintervju i mitt hem för att kunna testa hur en intervju kan gå till. Jag ville även se 

om frågorna var relevanta till mitt syfte. Jag märkte dock att jag hade glömt att tematisera 

mina frågor i intervjuguiden samt glömt en fråga vilket jag gjorde på en gång efter 

pilotintervjun men för övrigt var jag nöjd med intervjufrågorna och upplevde att den 

intervjuade förstod vad jag undrade över. Jag kontaktade sjuksköterskan direkt efter när jag 

upptäckte att jag glömt en fråga och fick den besvarad genom telefon. Enligt Kvale (1997) så 

får intervjuaren bättre självsäkerhet genom att genomföra en pilotintervju innan de övriga 

intervjuerna ska analyseras till studien. Jag valde att använda mig av pilotintervjun i min 

studie i samråd med min handledare. De svar jag fick av den intervjuade i denna intervju var 

användbara i resultatet då jag kunde koppla intervjusvaren till både teorierna samt tidigare 

forskning. 
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Jag kontaktade sjukhusets personalansvariga HR-konsult och frågade om det kunde finnas 

något intresse av fem sjuksköterskor att ställa upp på en intervju. Efter överenskommelse så 

mailade jag över mitt missivbrev (Bilaga A) som hon skulle maila vidare till sjukhusets 

samtliga avdelningar för intresse anmälan. När jag mailade över mitt missivbrev till 

sjukhusets personalansvarige så hade jag tydligt presenterat mig, mitt syfte med 

undersökningen, att intervjuerna skulle spelas in, etiska principerna om anonymitet samt att 

intervjumaterialet endast skulle användas till min uppsats. Jag skrev även min 

skolmailadress för att det skulle se mer seriöst ut samt att de kunde kontakta mig vid 

eventuella frågor. Jag blev först kontaktad av den personalansvarige på sjukhuset som 

mailade namnen på de fem sjuksköterskorna som ville ställa upp på intervju. Jag kontaktade 

samtliga anmälda på listan eftersom de var tillgängliga och jag ville genomföra intervjuerna 

så snabbt som möjligt för att hinna i tid med uppsatsens utförande.  

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer då jag intervjuade fem sjuksköterskor på 

ett sjukhus i mellan Sverige och intervjuerna genomfördes på obemannade personalrum och 

kontor där vi kunde sitta ostörda. Enligt Kvale (1997) får intervjuaren mångsidiga 

beskrivningar av respondentens livsvärld i en kvalitativ intervju som intervjuaren sedan ska 

tolka varför respondenten upplever på det sättet som hon beskriver. Varje sjuksköterska blev 

intervjuad under deras arbetstid men de tog sig tid utan att vara stressade under intervjun. 

Intervjuerna varade från 55 min upp till 90 min och spelades in på min mobiltelefon i 

förutsättning att jag fick tillåtelse av sjuksköterskan för att sedan kunna transkriberas till 

textform och senare därigenom användas till fenomenologisk hermeneutiska analysen. Jag 

använde även ett anteckningsblock där jag noterade om det var något extra intressant som 

jag skulle tänka på till analysen. Intervjuerna genomfördes en åt gången och jag använde mig 

av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Genom att intervjuaren 

använder sig av öppna frågor enligt Kvale (1997) kan intervjuaren ställa följdfrågor om något 

är intressant som han eller hon vill ha mer information om. Den intervjuade får utveckla 

därmed sina svar och använda kontrollerande tolkande frågor för att säkerställa om 

intervjuaren har förstått vad respondenten menar. Med detta tillvägagångssätt blir 

reliabiliteten hög. 

 Jag har haft en intervjuguide (Bilaga B) med tematiserade frågor som berör mitt syfte i 

studien men den har endast varit som ett hjälpmedel, en mall för att inte glömma bort vilka 

teman jag ska beröra i intervjun. Mina teman i intervjuguiden är: Allmänna frågor om 

sjuksköterskan, frågor om känsloarbetet, arbetsandan mellan kollegor och ledningen, mötet 

med patienten samt känslor för arbetet. Sjuksköterskorna har därmed fått beskriva sina 

innersta tankar, levda erfarenheter samt upplevelser av fenomenen det emotionella arbetet 

samt mötet med patienten. Kvale (1997) hävdar att intervjuaren inte ska använda sig fullt ut 

av sin intervjuguide utan vara spontan för då får intervjuaren de mest oväntade svar som kan 

vara intressanta för forskningen. 

 Jag upplevde att samtliga intervjuer blev lättsamma när vi småpratade i början och då jag 

berättade lite om mig själv och min bakgrund och erfarenhet som undersköterska, därmed 

kände jag att respondenterna inte blev nervösa eftersom jag också hade arbetat inom vården 

och vi hade mycket gemensamt att prata om. Kvale (1997) påvisar att en kvalitativ intervju är 

ett samspel mellan två individer som har samma intresse. Intervjuerna blev mer som vardags 
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samtal där jag var noga med att lyssna på vad sjuksköterskan hade att berätta om sina 

upplevelser. Kvale (1997) talar om att när det fenomenologiska metoden används är det 

viktigt att vara lyhörd mot den intervjuade och inte ha förutfattade meningar samt kunna 

genomföra nya tolkningar i intervjuns hermeneutiska cirkel. Jag avslutade varje intervju med 

att fråga om de hade några funderingar kring intervjun samt att de fick höra av sig i sådana 

fall. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att intervjuaren innan hon stänger av inspelningen vid 

slutet av intervjun att fråga respondenten om hon vill tillägga något mer som hon tänkt på.  

4.6 Urval 

Den första intervjun som genomfördes var en pilotintervju. Det var en bekants syster som är 

sjuksköterska som ställde upp på intervjun och därmed blir det urvalet snöbollsurval. Enligt 

Bryman (2012) så är snöbollsurval då en person frågar en annan person om han känner 

någon som har de kriterier som eftersöks till studien. Jag frågade min bekant om han kände 

någon sjuksköterska vilket han gjorde eftersom hans syster var utbildad sjuksköterska och 

arbetade på ett sjukhus. I mitt missivbrev till sjukhuset hade jag som kriterier att de skulle 

vara utbildade sjuksköterskor samt ha arbetat i minst fem år eftersom jag ville att de skulle 

ha erfarenhet av sjukvården. Anledningen till dessa kriterier är att de lättare kan svara på 

mina intervjufrågor som berör mitt syfte av det upplevda emotionella arbetet inom hälso- och 

sjukvården samt hur mötet kan påverkas mellan sjuksköterskan och patienten beroende på 

olika faktorer. Intervjuer bokades in med fem sjuksköterskor de två första veckorna i maj 

2015 för att jag skulle hinna transkribera, analysera och reflektera en intervju i taget och 

därmed blir mitt urval bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2012) är bekvämlighetsurval då 

individer vid tidpunkten står till buds för intervjuaren. De sex deltagarna i min studie är 

kvinnor från 28 år upp till 59 år och har arbetserfarenhet som sjuksköterskor från sex år upp 

till 25 år. Två av sjuksköterskorna arbetar på en palliativ enhet med döende patienter varav 

den ena är sjuksköterskan från pilotintervjun, en sjuksköterska arbetar på en 

närvårdsavdelning med rehabiliterings patienter, en sjuksköterska arbetar på en 

medicinavdelning och två arbetar på kirurgavdelning. Mitt val av intervjupersoner föll på 

sjuksköterskor som har ett socialt samspel med sina inlagda patienter vilket är bra eftersom 

jag vill komma åt den gemensamma essensen av sjuksköterskornas upplevelser av det 

emotionella arbetet inom hälso- och sjukvården. 

4.7 Databearbetning och analysmetod 

Min databearbetning och analysmetod är inspirerad av Lindseth & Norberg (2004) som 

utvecklat en fenomenologisk hermeneutisk metod efter den franska filosofen Paul Ricoeur. 

Denna metod kan användas inom hälso-och sjukvårdsforskningar samt i mänskliga studier. 

Lindseth & Norbergs metod är användbar i min uppsats eftersom den tolkar intervjutexter av 

människors upplevda erfarenheter. I mitt fall sjuksköterskornas upplevelser av sitt 

känsloarbete i mötet med patienterna. De fem intervjuerna och även den första pilotintervjun 

som genomfördes transkriberades ordagrant direkt när jag kom hem eftersom jag hade alla 
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intryck färskt i minnet. Enligt Kvale (1997) så innebär transkribering av intervjutexten att 

skriva ner intervjuerna där en diskursiv ändring sker från den muntliga intervjun till en 

berättande skriftlig intervjutext. Han menar att genom att intervjuer skrivs ut i textform så 

får intervjuaren en bättre helhetssyn över intervjumaterialet som ska användas i analysen. 

Jag har lyssnat på varje intervju noggrant vid transkribering, skrivit precis alla ord som sagts, 

med suckar, andra ljud och pauser. Den kortaste genomförda intervjun på 55 minuter tog 

nästan sex timmar att transkribera medan den längsta intervjun på 90 minuter tog åtta 

timmar. Samtliga transkriberade intervjutexter resulterade i 121 sidor. 

 Efter varje färdig transkriberad intervju har jag lyssnat på inspelningen åter och samtidigt 

läst den transkriberade intervjutexten för att kontrollera om det behövs rättas eller om något 

eventuellt fattas. Eftersom min uppsats har hermeneutik i sin ansats så är denna metod 

grundad i texttolkning i och med att jag ska tolka och förstå vad som sjuksköterskorna uttalar 

sig om i sina upplevelser. Lindseth & Norberg (2004) menar att en viktig utgångspunkt i 

tolkning av berättelser är att få ner de i textform. Berättelsen som kommer fram genom 

intervjuerna enligt forskarna är en skildring från livsvärlden och därigenom uppdagas 

världen genom texten. När en text ska tolkas enligt Lindseth & Norberg (2004) så kliver 

forskaren in i den hermeneutiska cirkeln som här nedan beskrivs i tre steg. 

Den naiva läsningen är det första steget i analysen. Efter att ha transkriberat intervjun i 

textform ska texten läsas flera gånger enligt Lindseth & Norberg (2004) för att få en 

förståelse över textens helhet och innebörd vad det handlar om. Jag har läst en intervjutext i 

taget och gjort likadant därefter med varje intervju. Jag har varit öppen mot texten som 

forskarna påtalar är viktigt. Jag har därmed ställt frågor till texten som: Hur upplever 

sjuksköterskan sitt arbete? Hur upplever sjuksköterskan de positiva och negativa mötena 

med patienten? Jag vill genom frågorna till texten tänka fenomenologiskt och söka förståelse 

över sjuksköterskans upplevelser av det emotionella arbetet. Den upprepade naiva läsningen 

med frågorna som jag ställt ses som det första steget till förståelsen av texten och denna 

förståelse enligt Lindseth & Norberg (2004) är den styrande och leder till det andra steget i 

analysen. 

Den strukturella analysen är det andra steget och försöker att tolka texten genom att 

texten visar sig så objektiv och verklig som möjligt. Jag har valt den tematiska 

strukturanalysen i andra steget som Lindseth & Norberg (2004) beskriver. När jag läst texten 

flera gånger och fått en innebörd vad sjuksköterskan uttalat sig om börjar jag att leta efter 

samt utforma olika viktiga teman ur texten. Forskarna menar ett eller fler teman kan tas fram 

ur texten i form av viktiga meningar eller textdelar som visar något från de levdas 

erfarenheter och upplevelser. Det är alltså sammanpressade, förkortade beskrivningar som 

kommer att ha betydelse samt användning i analysen. Här nedan exemplifierar jag hur detta 

förfarande kan se ut. 
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Meningsbärande enhet 

 

Sammanflätning av 

meningsbärande enhet 

Undertema Huvudtema 

Det känns meningsfullt det 

man gör även fastän ibland 

det är mycket sorgligt men 

man gör ju nytta så det är 

väl värt det 

Att man känner att man gör 

skillnad 

Att göra nytta Meningsfullhet 

 

Lindseth & Norberg (2004) hävdar att de textdelar och teman som tagits fram ska läsas 

igenom flera gånger som den naiva läsningen och övervägas fram och tillbaka om dem 

verkligen är betydelsefulla i studien. Att försöka att finna likheter och skillnader är också ett 

tillvägagångssätt i processen. Därmed pendlar jag i den hermeneutiska cirkeln mellan 

delarna och helheten och tillbaka för att hitta förståelse. Därefter ska den huvudsakliga 

innebörden av varje textdel och tema formuleras så kortfattat samt lätt begripligt som möjligt 

genom att skapa underteman och kategorier som slutligen blir huvudteman. I och med detta 

sätt har jag använt mig av min förförståelse för att kunna skapa de olika temana i 

grupperingarna. När jag pendlade fram och tillbaka mellan delarna och helheten så insåg jag 

att mina teman hade underteman som kunde kopplas till huvudtemat och därmed blev det 

fler gruppindelningar. Jag har tagit fram fyra huvudteman, tolv underteman med trettio 

stycken meningsbärande enheter. Jag ska här nedan exemplifiera den strukturella analysens 

översikt på uppsatsens huvudteman med dess underteman. 

Huvudtema Undertema 

Känslohantering Att bemöta patienten efter hennes/hans villkor 
Att manipulera med sina känslor för patientens 
skull 
Att få prata av sig bakom kulisserna 
Att inte ta med sig arbetet hem 
Att ha emotionella regler på arbetet 

Att beakta patienternas existentiella behov Att ha fysiska behov 
Att ha psykologiska behov 
Att ha sociala behov 
Att ha andliga behov 

Patientmötet Att ha ett bra möte med en patient 
Att ha ett dåligt möte med en patient 

Att göra något meningsfullt Att vara professionell 
 

                                                                                                                                     
Lindseth & Norberg (2004) påvisar att dessa nya teman som tagits fram ska reflekteras om 

forskaren förstår dess innebörd som i det första stegets naiva förståelse. Om forskaren inte 

förstår den nya textens helhet i strukturanalysen så måste en ny naiv förståelse påbörjas som 

granskas av en ny strukturanalys. Därmed fortsätter pendlingen in i den hermeneutiska 

cirkeln fram och tillbaka, från delarna till helheten och därifrån åter till delarna tills 

forskaren godkänner den naiva förståelsen i strukturanalysen. 
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Den övergripande förståelsen av den tolkande helheten är det sista steget i analysen 

enligt Lindseth & Norberg (2004). I detta steg har de betydelsefulla temana samt 

underteman kortats ner, summerats samt reflekterats. I denna process syns det om temana 

har anknytning till syftet och frågeställningarna i studien. Genom att läsa texten igen och ha 

den naiva förståelsen i minnet och åter gå med öppet sinne i den hermeneutiska cirkeln 

genom pendling från helheten till de olika delarna och tillbaka till helheten för att se om det 

finns en övergripande förståelse över den tolkande helheten. Det vi tolkar utgår ifrån vår 

förförståelse enligt Heidegger (1962) refererad av Lindseth & Norberg (2004) där vi är 

medvetna om förförståelsens synsätt. Heidegger menar genom att vara kritisk i sitt 

reflekterande över förförståelsen kan vi få en ny djupare syn på det hela i vårt medvetande 

och förstå på ett nytt sätt. I det här sista steget av förståelsen över helheten kan tidigare 

forskning och litteraturer kopplas samman till intervjutexten och därmed ökar förståelsen till 

helheten ännu starkare enligt Lindseth & Norberg (2004). Jag har kunnat koppla mina 

teorier samt tidigare forskning till mitt material och har därmed fått en förståelse av den 

tolkande helheten.  

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras mitt resultat av min studie. Jag har fått fram fyra huvudteman 

med tolv underkategorier som identifierar de sex intervjuade sjuksköterskornas upplevelser 

av det emotionella arbetet samt mötet med patienterna och därmed har både likheter samt 

olikheter tagits fram av upplevelserna. Huvudtemana är; Känslohantering, att beakta 

patienternas existentiella behov, patientmötet samt att göra något meningsfullt. De trettio 

citaten presenteras av samtliga sjuksköterskor som deltagit i min studie och jag presenterar 

sjuksköterskorna med siffrorna 1 till 6. 

5.1 Känslohantering 

Dessa teman behandlar sjuksköterskornas beskrivningar av deras sätt att hantera sina 

känslor inför sig själv och patienterna samt att vara patienterna till lags genom ett ytligt 

agerande. Sjuksköterskorna beskriver även manipulering av sina egna känslor för att passa in 

i den situationen som råder med patienten samt att samtliga får prata av sig och reflektera 

över känslorna på arbetet för att inte ta med sig arbetet hem. Även de emotionella reglerna på 

arbetet beskriver sjuksköterskorna på olika vis. 

Att bemöta patienten efter hennes/ hans villkor 

Samtliga sjuksköterskor i min studie har viljan att bemöta patienterna efter deras villkor 

samt uppträda efter vad som förväntas av sjuksköterskans roll för att patienterna ska vara 

nöjda. Två av sjuksköterskorna arbetar endast med andra sjuksköterskor på deras avdelning 
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med döende patienter medan de resterande fyra samarbetar med undersköterskor på 

respektive avdelning. De huvudsakliga arbetsuppgifter som sjuksköterskor har är 

medicinering, smärtlindring, ångestlindring, injektioner, dropp, dokumentation och 

omvårdnad. Två av sjuksköterskorna beskriver sina upplevelser av bemötandet av patienter 

så här: 

”Man kan ju försöka bemöta de på deras sätt att… hur de vill bli bemötta av mig”(3) 

”Jag är ganska bra på att ställa om mig och försöka anpassa mig efter situationen”(1) 

Dessa unga sjuksköterskor vill agera från sin bästa sida gentemot patienten och vara 

tillmötesgående på ett professionellt sätt. De menar att de är där för patienternas skull och 

mötet blir också desto roligare om patienten är nöjd. 

 

Att manipulera med sina känslor för patientens skull 

Fem av sjuksköterskorna talar om upplevelser av manipulering av sina känslor för att 

patienterna ska vara nöjda. Ibland upplevs det av två sjuksköterskor att det kan vara 

tröttsamt att gå till en och samma patient flera dagar i sträck som kan vara besvärligare än 

andra. Det är då manipuleringen av sina egna känslor kommer in där de menar att ibland 

krävs det sådant agerande främst när patienterna är besvärliga. 

”De besvärliga får man känna av hur man ska bete sig, ibland får man sköta de som ett barn, ibland får man vara 

lite arg och bestämd, liksom nu får du göra så här”(2) 

Denna sjuksköterska har egna barn och kan därmed tänka in i rollen som mamma när 

hennes barn är trotsig och hur hon hanterar den situationen. Detta kan medföra att hon 

lättare kan ta hand om den besvärliga och krävande patienten för att lättare kunna leva sig in 

i den manipulerade rollen. Här kan även Hochschilds (2012) emotionella teori relateras där 

hon talar om flygvärdinnorna som tänker på sina passagerare som sina egna gäster hemma i 

vardagsrummet för att bättre kunna manipulera med sina egna känslor. 

En annan sjuksköterska uttalar sig om sin manipulering så här: 

”Ja… ibland får man ju vara extra peppande och glad när det är en patient som är mer negativ så får man ju 

manipulera lite mer”(6) 

En sjuksköterska som arbetar med döende patienter manipulerar med sina känslor på detta 

vis: 

”Så försöka att tänka på att det är en person jag tar hand om och inte en patient”(5) 

Denna sjuksköterska talar om individen som förälder eller syskon som ligger där och kan 

därmed tänka starkt på sina egna föräldrar eller syskon om de skulle ligga där som patient 

och hur hon skulle vilja hantera dem med att inte rycka och dra utan vara lugn samt 

respektfull. Detta tankesätt hjälper sjuksköterskan att ta hand om patienten på bästa sätt. 
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Att få prata av sig bakom kulisserna 

Samtliga sjuksköterskor har nära arbetsrelationer med sina kollegor och reflekterar mycket 

med varandra om arbetet och det sker oftast i fikarummet. Även om någon inte mår bra 

privat tas det upp med arbetskollegorna för att få stöttning samt avlastning så att en annan 

sjuksköterska kan gå till en patient om hon inte klarar av det vid en given situation. De 

sjuksköterskor som får utlopp för sina dagliga reflektioner är sjuksköterskorna som arbetar 

med döende patienter där reflektioner med arbetskollegor sker samt handledningar som är 

mer organiserade där handledaren ger inviter åt vilket håll de ska tänka och känna vid en 

given situation som uppstår på arbetet. Detta anser de två sjuksköterskorna som något 

positivt och en stor hjälp i deras känslomässiga arbete med döende patienter och deras 

anhöriga. Här syns det tydligt vilken kontroll ledningen har på sina anställda när det gäller 

känsloregler, då handledningen är organiserad. Sjuksköterskorna verkar dock inte förstå 

kontrollen över dem utan tror att det är för deras bästa. 

 Anledningen att de får så pass mycket reflektioner där de får prata av sig är på grund av alla 

sorgliga och känslomässiga händelser som sker på arbetet som de måste bearbeta för att inte 

ta med arbetet hem. De två sjuksköterskor som arbetar med de döende patienterna upplever 

att det kan vara väldigt känslomässigt rörande då någon i deras egen ålder dör som har barn i 

samma ålder som deras egna barn. Dessa sjuksköterskor kan leva in i situationen då de själva 

skulle kunna vara drabbade. 

”Vi pratar massor! Dels har vi minnesstunder över de avlidna då vi får reflektera av oss… Men sen är det ju när 

situationen händer att nu måste jag prata av mig och det är i expeditionen bakom stängda dörrar. Sedan har vi 

omvårdnadhandledning varannan vecka också”(4) 

Här kan Goffmans (2004) rollteori relateras till detta citat där Goffman talar om den bakre 

regionen, bakom kulisserna där masken kan tas av ett tag och där aktören kan pusta ut och 

avreagera sig innan det är dags att gå ut igen och framträda inför publiken, det vill säga 

patienterna. 

De fyra sjuksköterskorna som arbetar på de andra vårdavdelningarna upplever att det kan 

vara skönt att få prata av sig när de har besvärliga patienter där det kan vara bra att hela 

arbetsgruppen arbetar efter samma rutiner när de går in till patienten för att det ska bli så 

bra möte som möjligt. Här kan Goffmans (2004) teamframträdande relateras där han menar 

att teamet är beroende av varandra för att samarbetet ska lyckas. En annan sjuksköterska på 

en annan avdelning uttalar sig så här om sin önskan att få prata av sig: 

”Men jag önskar att vi skulle ha mer reflektion, det skulle räcka att vi sitter ihop innan dagen är slut och går 

igenom det positiva och det negativa som hänt”(6) 

Det är med andra ord väldigt viktigt för alla sjuksköterskor att få prata av sig vad som händer 

på arbetsplatsen för att inte behöva ta med sig arbetet hem och älta om det med sina 

anhöriga. 

Att inte ta med sig arbetet hem 

Samtliga sex sjuksköterskor upplever att de kan släppa arbetet när de går hem. De uttalar sig 

nästan identiskt att det kan vara vid något enstaka tillfälle som alla har upplevt att de glömt 
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något eller att något speciellt har hänt på arbetet. En sjuksköterska uttalar sig på detta vis om 

hon kan släppa arbetet när hon går hem för dagen: 

”Ja, det kan jag. Visst finns det väl eller har hänt nån´ gång. eh, att man tagit med sig jobbet hem men, jag sover 

bra så då är det inte så farligt”(2) 

”Jag kan släppa arbetet när jag går hem, det är bara några få tillfällen som man tagit med sig, men annars måste 

man faktiskt göra det för man orkar inte annars”(4) 

Dessa sjuksköterskor är medvetna om att de inte ska ta med sig arbetet hem för att orka med 

sitt arbete. Det märks på det första citatet att sjuksköterskan inte är i riskzonen för 

utbrändhet eftersom hon inte har sömnproblem. Här kan även utbrändhet i arbetet tas upp 

som Hochschild (2012) tar upp att när arbetstagaren kan skilja på sitt arbete och fritiden då 

minimeras risken för utbrändhet. Jag kan även i resultatet se att samtliga sjuksköterskor är 

väldigt nöjda med sitt arbete och tycker att det är roligt att arbeta med människor, två av 

sjuksköterskorna upplever varken arbetet fysiskt eller psykiskt påfrestande vilket också kan 

vara en faktor att inte ta med sig arbetet hem. 

Att ha emotionella regler på arbetet 

Samtliga sjuksköterskor på alla avdelningar upplever att det inte ställs några krav av 

ledningen när det gäller känslor och bemötande mot patienter. Det enda kravet som flertal 

menar är hygieniska regler att inte bära några smycken samt att alla ska ha genomfört 

utbildningar på intranätet. En sjuksköterska som arbetar med döende patienter uttalar sig så 

här: 

”Vår chef säger att vi inte är robotar utan känner man att nu blir jag ledsen, att man förklarar att nu känner 

jag med er men att man kanske inte tar över känslorna så att man gråter med en anhörig”(4) 

Vad som kan summeras av detta citat finns det klara regler från ledningen vad som gäller att 

inte visa sin sorg fullt ut med anhöriga samt att ha en empatisk förmåga genom att förklara 

att hon kan känna det sorgsna inom sig. Här kan även Goffmans (2004) syn på det 

dramaturgiska och kulturella perspektiv relateras där han menar att oavsett hur en 

arbetstagare mår på sitt arbete så ska hon hålla sig till moral samt regler och bete sig 

därefter. En annan sjuksköterska på samma avdelning yttrar sig på detta vis: 

”Men de har sagt att blir ni berörda var i den situationen men bli inte för berörda så att man tar över sorgen”(5) 

Här kan ses att ledningen har tydliga känsloregler för personalen när det gäller regler för 

sorg. Samma sjuksköterska uttalar sig om sina egna känsloregler så här: 

”Och samma sak med patienten själv om han vill berätta något sorgligt eller jobbigt, att försöka hålla sig 

verkligen professionell och låta honom sörja sitt liv och sedan får man ta det känslomässiga själv efteråt!(5) 

Sjuksköterskan anser här att det finns känsloregler som säger att det är fel att gråta här. 

Sjuksköterskan vet att patienten är döende och vill inte att det ska bli ännu besvärligare för 

honom om hon börjar gråta öppet inför honom. I resultatet kan det ses att sjuksköterskorna 

är duktiga och professionella och vet själva vilka känslor de kan använda vid den specifika 

situationen och att det inte spårar ur exempelvis att sjuksköterskorna tar över sorgen eller 

blir så pass arga så att det påverkar patienterna eller deras anhöriga. 
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5.2 Att beakta patienternas existentiella behov 

De existentiella behoven som patienterna har kan ibland vara svåra för sjuksköterskorna att 

upptäcka enligt resultatet. Det är viktigt i rollen som sjuksköterska att se till patienternas 

behov enligt sjuksköterskorna som jag intervjuat så att vården ska bli så bra som möjligt. Det 

som skiljer sjuksköterskornas arbete åt i min studie är att de två sjuksköterskor som arbetar 

med döende patienter både på avdelningen samt i deras hem arbetar inte bara med 

medicinering och smärtlindring utan också med omvårdnad som de själva utför, det vill säga 

att de sköter om patienterna med deras hygien, upptagning och matning. Dessa 

sjuksköterskor upplever att de får bättre helhetsbild av patienten då de får hjälpa dem med 

omvårdnaden och samtidigt kunna fånga upp de olika behoven som varje patient har. På de 

andra vårdavdelningarna arbetar sjuksköterskorna tillsammans med undersköterskor och 

det är oftast undersköterskorna som utför omvårdnaden men om det finns tid hjälper även 

sjuksköterskorna med det. 

 

Att ha fysiska behov 

Fem av sjuksköterskorna upplever att tysta patienter kan hamna i underläge och inte få den 

rätta behandlingen eller lindringen genom att symptomen förbises eftersom patienten är så 

tystlåten. Detta kan bli en nackdel för dem själva och även leda till frustration hos 

sjuksköterskan eftersom hennes uppgift är att lindra smärta. Sjuksköterskan kan tappa sin 

yrkesroll då frustrationen tar över att inte få kontakt med den tystlåtna patienten. 

”Tysta patienter, ja, det kan bli problematiskt, eeh, till exempel med smärta, det är jättesvårt om inte de 

uttrycker eller visar med minspel eller att de gör nåt´ att de faktiskt har ont”(3) 

Sjuksköterskan i detta citat upplever att dessa patienter som är tystlåtna kan bli 

underbehandlade och inte få lika god smärtlindring som en annan patient som är både fysiskt 

och muntligt duktig på att visa och uttrycka smärta. 

En annan sjuksköterska på en annan avdelning beskriver så här om sin upplevelse av en tyst 

patient: 

”Till slut var vi tvungna att byta taktik, använda en så att man läser sig till, man letar efter en rynka eller man letar 

efter symptom, för han hade såna’ svåra smärtor, då det är klart en tyst patient kan göra mötet svårt”(5) 

En rimlig tolkning av detta citat är att sjuksköterskan inte har tappat sin professionalitet och 

utan gör allt för att patienten ska få god omvårdnad och smärtlindring. 

Att ha psykologiska behov 

Många patienter blir oroliga och nervösa när de blir inlagda på sjukhuset för första gången 

hävdar två av sjuksköterskorna i mitt resultat. Även Mitchell (2008) påvisar att de inlagda 

patienter som blir stressade och nervösa är de som ska göra ett kirurgiskt ingrepp. En av 

sjuksköterskorna i mitt resultat beskriver sina upplevelser av patienternas oro och nervositet 

innan operation på det här sättet: 
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”De patienter som berättar att det är första gången de ligger på sjukhus, de bemöter man nog på ett annat sätt, 

eller är liksom lite tydligare i det man gör och varför man gör och förklarar mer än vad man gör för en patient som 

varit på sjukhus flera gånger förut”(1) 

Denna sjuksköterska är empatisk samt professionell i sin yrkesroll och ser att patienten är 

orolig och rädd inför operationen som ska ske och tar hand om patienten på ett respektfullt 

och omvårdande sätt samt ger information för att skapa trygghet för honom. Mitchell (1999) 

menar att ge god information till patienten är den viktigaste aspekten vid hantering av 

patientens ångest inför operation. 

Att ha sociala behov 

Samtliga sjuksköterskor försöker fånga upp patienternas behov på olika sätt. De flesta anser 

att kommunikationen är viktig och att patienterna har trygghet för sjuksköterskan så att de 

vågar prata om sina behov. De tre sjuksköterskorna som arbetat längst berättar om att de har 

lättare numera att se de olika individernas behov än vad de hade från början när de var ny 

examinerade sjuksköterskor. De två sjuksköterskorna som tar hand om de döende 

patienterna har lättare att fånga de sociala behoven eftersom de gör allt med patienten hela 

vägen. Även tre av sjuksköterskorna på de andra vårdavdelningarna upplever att 

patienternas behov är lättare att fånga upp när de har tid att vara med i omvårdnaden 

tillsammans med undersköterskorna och skapa en närmare kontakt med patienterna. 

Sjuksköterskan på en av vårdavdelningarna hävdar att de inte har tid med att hjälpa 

undersköterskorna med omvårdnad på grund av mycket stressig arbetsmiljö. 

En sjuksköterska som arbetar med döende patienter upplever patienternas sociala behov så 

här: 

”Oftast vill de berätta om sitt liv och vad de varit med om så man får ju höra de mest roliga historierna alltså, 

för de vill ju, det är deras sätt att avsluta, knyta ihop säcken på något vis”(4) 

Det är viktigt att sjuksköterskan stannar upp och är lyhörd och tar sig tid att lyssna till 

patientens berättelse och vara intresserad av vad han har att berätta. Flera av 

sjuksköterskorna berättar om att de är kontaktpersoner till patienterna vilket skapar trygghet 

och kontinuitet för patienten om sjuksköterskan som kontaktperson hjälper de ofta samt 

sitter och pratar med dem. 

En annan sjuksköterska berättar så här om sin upplevelse av patienternas behov: 

”Vi kommer på morgonen och då går vi igenom de patienter som ligger inne, vad de har för behov och våra 

patienter får lite sovmorgon, vi drar inte upp dem utan det är deras behov som styr lite grann”(5) 

De sjuksköterskor som arbetar med de döende patienterna har som fokus att arbeta efter 

patienternas livskvalitet. Patienterna ska få så bra liv som möjligt ända in i det sista. De 

försöker att lyssna till patienternas önskningar om det är något speciellt exempelvis någon 

maträtt de är sugna på, om de vill komma ut i friska luften samt om de vill ha anhöriga 

sovandes i sina salar då extra sängar kan rullas in. 

”Vi har inga besökstider så anhöriga får komma som de vill, två av rummen är husdjursrum så har man hund får 

den sova över” (4) 
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 Det viktigaste enligt dessa sjuksköterskor är att deras vård ska vara så professionell och bra 

som möjligt eftersom vårdtillfällena inte kan repareras om det går fel eftersom de arbetar 

med döende patienter. Sjuksköterskorna i dessa citat vill att patienterna ska få så bra som 

möjligt, citaten speglar hemmiljö där patienterna får sova länge och där husdjuren får vara 

med. 

Att ha andliga behov 

Fyra av sjuksköterskorna talar om patienter med olika kulturer och deras behov som vi i 

Sverige inte är vana med. En av sjuksköterskorna berättar om en pärm de har på arbetet där 

de kan slå upp hur människor från olika kulturer vill ha det; exempelvis att vissa inte vill bli 

tvättade på ett visst sätt samt inom vissa kulturer får inte fönstret öppnas efter dödsfall då de 

tror att själen flyger ut igenom fönstret. Att ha andliga behov kan röra sig om olika 

existentiella behov som berör mellan liv och död. Forskning av Tan, Braunack-Mayer & 

Beilby (2005) hävdar att sjuksköterskor som tar sig tid att lyssna kan vara till hjälp för 

patienter så att de kan uttrycka sina olika andliga behov. De två sjuksköterskorna i mitt 

resultat som arbetar med döende patienter berättar om att anhöriga har också andliga behov 

då de inte kan hantera sin sorg över att maken eller makan håller på att dö. Det brukar oftast 

gå utöver personalen med ilska och frustration då de har svårt att hantera situationen och 

den som brukar hantera det bäst är den döende personen. Då brukar sjuksköterskorna 

koppla in kurator för de anhöriga så att de får prata av sig och hantera sin sorg bättre och 

även en präst kan kopplas in för att samtala om livets frågor. Dessa sjuksköterskor vet av 

erfarenhet att det är viktigt att anhöriga får prata av sig och förbereda sig för döden av 

närmast anhörig. Sjuksköterskorna som arbetar med döende patienter berättar även om 

upplevelserna att göra patienterna trygga att få vårdas hemma in i det sista för de flesta vill ju 

trots allt få dö hemma. Att ge trygghet åt både patienterna och familjer är en viktig uppgift 

för att komma framåt i processen anser de två sjuksköterskorna. 

”Vi har ju haft giftermål på avdelningen, såna´som varit sambos länge som sedan vill gifta sig innan det är 

försent”(5) 

Så andliga behov kan också innehålla glädje fastän det är sorgligt eftersom tiden är 

begränsad. 

Sjuksköterskan på en av vårdavdelningarna berättar så här om patienternas andliga behov: 

”Det är väl nån´enstaka gång speciellt om vi haft dödsfall och så där… men annars är vi inte så mycket med det 

andliga här, det hinner vi nog inte med”(6) 

Sjuksköterskorna på denna avdelning har väldigt stressigt och det verkar som de inte ser i 

stressen alla patienters behov. Problematiken i citatet ovan är att sjuksköterskan verkar anse 

att andlighet är inget behov för patienter. Även forskning av Ellis, Vinso & Ewigman (1999) 

påvisar att andlig vård kan inom sjukvården glömmas bort på grund av tidsbrist. 
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5.3 Patientmötet 

Mötet med patienterna kan se olika ut anser de sex sjuksköterskor som jag intervjuat. Fem 

sjuksköterskor uttalar sig om en empatisk förmåga, att de kan ha medkänsla för alla patienter 

oavsett hur de än är. Den sjätte sjuksköterskan menar att det beror på hur patienten bemöter 

henne men hon kan känna mer eller mindre empati. Att möta patienterna med ett lugnt 

bemötande och ge de en god och professionell vård är viktigt för samtliga sjuksköterskor. 

Ingen dag är den andra lik vid patientmötet enligt sjuksköterskorna och det verkar vara 

stimulerande att inte veta precis hur dagen kommer att se ut för samtliga. Att träda in i 

sjuksköterska rollen kvart i sju på morgonen när de privata kläderna hängs upp i skåpet och 

vita sjukhuskläder träs på är en engagerande förberedelse inför framträdandet med patienten 

enligt en sjuksköterska. Enligt Goffman (2004) engagerar sig sjuksköterskan i rollspelet och 

är tvungen att bli en van skådespelare där jaget blir en rollgestalt där hon agerar inför sina 

patienter som är publiken. 

Att ha ett bra möte med en patient 

Samtliga sjuksköterskor beskriver sina upplevelser av bra möten med patienter med nästan 

liknande svar. Dessa möten upplevs med glädje och är avslappnade eftersom de är nöjda med 

sig själva på grund av att de kunnat hjälpa patienterna efter deras behov samt att se att 

patienterna också är nöjda. Här kan forskning av Morse (1991) relateras där han hävdar att 

en patientkontakt under längre tidsperiod sannerligen kommer att utvecklas så att både 

sjuksköterskan och patienten är nöjda med mötet. Att skoja med patienterna är ett sätt att få 

en trivsam atmosfär i samspelet anser flera av sjuksköterskorna i resultatet. De fyra 

sjuksköterskorna på vårdavdelningarna anser också att patientens delaktighet är viktig i 

vården samt att göra vården tillsammans med patienterna är ett bra möte anser dem. Två av 

sjuksköterskorna som arbetar med döende patienter arbetar lite annorlunda genom att 

beakta patienternas livskvalitet. 

En sjuksköterska beskriver sin upplevelse av mötet så här: 

”Bra möte är när patienterna är införstådda i sin situation och fått bra information innan de kommer till oss, så att 

man är nästan på samma nivå när man inleder samtalet”(1) 

Denna sjuksköterska upplever att mötet mellan henne och patienten blir oftast mycket bättre 

när de är på samma våglängd, att patienten förstår varför han är inlagd och därmed har 

sjuksköterskan kontroll över situationen. I ovanstående citat kan det tolkas att 

sjuksköterskan vill ha det lätt för sig då hon vill att patienten ska vara införstådd i situationen 

så att sjuksköterskan inte behöver informera om allt. Goffman (2004) påvisar om den 

agerande tappar denna kontroll vet inte aktören hur hon ska spela sin roll. 

En annan sjuksköterska på en annan vårdavdelning uttalar sig om det bra mötet på detta vis: 

”Ett bra möte är väl så klart när man kan se till patienternas behov, att man kan se vad hon vill ha hjälp med, eeh.. 

att det är bra kommunikation mellan oss, att hon är delaktig i sin egen vård och känner trygghet och tillit till mig 

som sjuksköterska”(2) 

En tredje sjuksköterska beskriver sina upplevelser av ett bra möte på detta sätt: 
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”Ett bra möte.. eeh, det är väl när man ger respons på patientens det de faktiskt tycker och tänker vad de känner, 

att man kan tillgodose det som jag kan…”(3) 

En sjuksköterska uttalar sig om patientens delaktighet så här: 

”Ja, de allra flesta vill ju innerligt bli friska och de har fått träningsprogram av sjukgymnasten som vi får hjälpa 

dem med på kvällstid.. så det brukar inte bli så stora problem att få med dem delaktiga”(3) 

Sjuksköterskan i detta citat menar att patienterna vill hem och är duktiga på att göra sina 

övningar tillsammans med sjuksköterskorna så att dem inte är så stela när de kommer hem. 

 

Att ha ett dåligt möte med en patient 

Samtliga sjuksköterskor i mitt resultat beskriver även sina sämre patientmöten då mötet inte 

har blivit som de tänkt sig. Alla de intervjuade i resultatet talar om att det finns besvärliga 

patienter som kan vara aggressiva, krävande, arga samt besvikna på vården. Enligt forskning 

av Hahn m.fl (1996) påvisar deras resultat exakt detsamma som mitt resultat då 

vårdpersonalen uppfattar de besvärliga patienterna som svåra, oförskämda, våldsamma, 

argsinta samt att de är missbelåtna med vården. En av sjuksköterskorna i resultatet talar 

även om att det oftast är de anhöriga som är mest besvärliga då de misstror att 

vårdpersonalen inte kan ta hand om deras anhöriga, oftast mamma eller pappa. En 

sjuksköterska menar att ett möte kan bli sämre och även problematiskt om inte 

vårdpersonalen och patienten kan kommunicera med varandra. Viktiga detaljer kan missas 

om patienten inte kan samma språk som sjuksköterskan och även missförstånd kan uppstå 

vilket kan leda till konsekvenser då det alltid är sjuksköterskan som rapporterar till läkaren 

hur patienten mår innan läkarrond. En av sjuksköterskorna uttalar sig om att dåliga möten är 

lättare att hamna i när sjuksköterskan är oerfaren då hon menar att det troligen skiner 

igenom när hon är ny examinerad och rädd att begå fel. 

 En sjuksköterska i mitt resultat talar om besvärliga dementa personer som inte förstår varför 

de är på sjukhuset och som försöker rymma hela tiden och blir aggressiva. Hon talar även om 

missbrukare som hon inte vågar lita på vilket påverkar hennes möte negativt med patienten 

då hennes misstro utan tvivel skiner igenom henne. Denna sjuksköterska skulle behöva ha 

mer kompetensutveckling inom demensvård samt missbrukarvård för att kunna hantera 

situationerna bättre. Det finns oftast en historia bakom en besvärlig patient menar en 

sjuksköterska som kan uppdagas av en familjehistoria vilket kan vara viktigt för 

sjukvårdspersonalen att veta om patienten är inlagd för att mötet ska vara lättare att hantera. 

Två av sjuksköterskorna beskriver de yngre patienterna som besvärligare eftersom de kan för 

mycket om sjukvården och sina rättigheter. Detta medför att de yngre patienterna kan få 

information från internet. En av sjuksköterskorna berättar om dem yngre patienterna som 

läser sina journaler på sjukhuset och blir ihärdiga genom att ställa flera frågor om sin 

sjukdom vilket leder till att de blir besvikna om de inte får hjälp. Detta resultat skulle kunna 

tänkas att sjuksköterskan känner ingen makt över den yngre patienten som vet för mycket 

om sjukvården. Samtliga sjuksköterskor hävdar även att en personkemi som inte fungerar 

fullt ut kan vara en orsak till att mötet blir till det sämre med patienten. 
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En sjuksköterska på en av vårdavdelningarna uttalar sig om det dåliga mötet så här: 

”Ja, oftast ser man när… eeh.. ett dåligt möte när patienten själv är inställd på att vården inte är bra, då har de den 

inställningen redan från början och då är det svårt att nå”(6) 

Denna sjuksköterska menar att ett sådant möte kan vara svårt att ändra på eftersom 

patienten har en bild av hur det ska vara. Hon menar att det gäller för henne som 

sjuksköterska vara så positiv som möjligt för att mötet ska bli så bra mellan henne och 

patienten. Sjuksköterskan kan på en gång se genom patientens kroppsspråk att mötet inte 

kommer att bli positivt vilket speglar på hennes negativa attityd till patienten. Även det 

ojämna utbytet av känslor som Hochschild (2012) tar upp innebär att behandla kunderna 

med respekt oavsett ilska. Här kan citat av sjuksköterskan på en vårdavdelning relateras till 

detta: 

”Vad beror ilskan på hos patienten? Vad bottnar det i? Är det på grund av sjukdomen, man får koppla in läkare, ta 

in kuratorn och inte ta det personligt, det är inte mig han är arg på”(1) 

Denna sjuksköterska är professionell i sin yrkesroll och blir inte ilsken tillbaka mot patienten 

utan försöker hitta lösningen på problemet och är medveten om att ilskan inte är mot henne. 

I ovanstående citat kan ses att sjuksköterskan har lång arbetserfarenhet, hon har varit med 

om detta förut och vet hur hon ska agera. 

En annan sjuksköterska uttalar sig om personkemin som inte fungerar fullt ut: 

”Men om det inte skulle fungera när man känner att nej, den här personen har inte förtroende för mig, eeh, då får 

man säga det till kollegorna att de tar över” (3) 

Denna sjuksköterska vet att det är bättre att avstå än att fortsätta gå till patienten vilket 

sannerligen leder till konsekvenser om inte personkemin fungerar fullt ut. Sjuksköterskan 

har människokännedom och vet hur människor fungerar i negativa möten. Även Goffman 

(2004) tar upp att det ibland är bättre att gå ur ett socialt samspel för att det ska gynna 

individens heder. 

5.4 Att göra något meningsfullt 

En yrkesstolthet lyser igenom samtliga sjuksköterskor när de beskriver sina upplevelser av 

det emotionella arbetet. Samtliga trivs med sin yrkesroll att hjälpa andra människor vilket är 

en viktig del för att arbetet ska vara trivsamt att utföra. Fem av sjuksköterskorna har en bra 

chef som lyssnar till de och det upplevs som att det är högt i tak, det vill säga att de vågar säga 

vad de tycker och tänker om sin arbetssituation för chefen. En sjuksköterska som upplever 

sitt arbete som väldigt stressigt har inte någon bra ledning som lyssnar till personalen vilket 

kan tolkas att det beror på den effektiviserade situationen på arbetet där alla är stressade. 

Arbetet upplevs av alla som meningsfullt och värdefullt där mötet med patienten är det bästa 

och viktigaste med arbetet. En sjuksköterska uttalar sig om att arbetet är spännande och fylld 

med ny kunskap varje dag samt att en insats utförs. Att göra skillnad åt en annan människa 

uttrycker tre av sjuksköterskorna är det bästa med sina arbeten. 
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Att vara professionell 

En röd tråd går genom samtliga intervjuer att vara professionell som sjuksköterska. Att ha ett 

gott bemötande med respekt och se till patienternas behov är bland det viktigaste anser 

samtliga. Flera av sjuksköterskorna talar om den kliniska blicken som är en viktig del i yrket, 

det vill säga att se på en gång vad som behöver utföras för en patient. Tre av sjuksköterskorna 

uttalar sig att den blicken inte kommer på en gång utan fås efter erfarenhet. De flesta av 

sjuksköterskorna anser också att ha empatisk förmåga gentemot patienterna är att vara 

professionell. 

”Man får försöka vara professionell och ta hand om alla patienter lika oavsett hur besvärliga dem än är”(2) 

En annan sjuksköterska uttalar sig så här om professionalism: 

”Det är liksom när, att man kan hålla rätt nivå i mötet, inte bli för mot varken det ena eller åt det andra hållet, 

det är en balansgång så att säga”(4) 

Sjuksköterskan på en av vårdavdelningarna talar om professionalism så här: 

”Att vara korrekt i bemötandet, att man gör saker på ett korrekt sätt och att man tänker på vad man säger för 

nånting´”(1) 

Sjuksköterskorna vet vad professionalism är men det verkar ändå som att det är en tyst 

kunskap efter många år i yrket.  

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Samtliga sjuksköterskor har viljan att bemöta sina patienter efter deras premisser för att de 

ska bli nöjda och uppträder gärna efter patienternas förväntningar i rollen som 

sjuksköterska. De anpassar sina yrkesroller därefter för att mötet ska bli så positivt som 

möjligt. De flesta sjuksköterskor manipulerar med sina egna känslor för att passa in i den 

givna situationen. Samtliga sjuksköterskor har ett nära samarbete med sina kollegor och 

pratar av sig med varandra på arbetet vilket visar sig positivt för ingen av sjuksköterskorna 

tar med sig arbetet hem. Endast en av sjuksköterskorna upplever att de inte har en bra chef 

på avdelningen. Samtliga uttalar sig om att deras ledning inte ställer krav på dem när det 

gäller krav på känslor och bemötande. Resultatet visar också att samtliga sjuksköterskor vet 

vilka känslor som kan användas vid specifika tillfällen på arbetet som inte påverkar 

patienterna och deras anhöriga negativt. Det är en konst att lära sig att beakta patienternas 

olika existentiella behov vilket resultatet visar då sjuksköterskor som arbetar nära sina 

patienter har lättare att se behoven. Mötet mellan sjuksköterskan och patienten kan visa sig 

olika enligt sjuksköterskorna i studien. Vissa möten är bra möten med både nöjda patienter 

och sjuksköterskor medan andra möten kan vara med besvärliga patienter och även 

anhöriga. I det stora hela är samtliga sjuksköterskor nöjda och trivs med sina arbeten. 
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6 DISKUSSION 

För att besvara mitt syfte samt frågeställningar så har jag noggrant utformat frågor i en 

intervjuguide där jag tänkt ut vilka frågor som bäst ger mig svar på vad som är kärnan av 

sjuksköterskornas upplevda arbete samt vilka strategier sjuksköterskan använder för att 

hantera känslor i mötet med patienten. Jag har under processens gång haft hela tiden mitt 

syfte, frågeställning, de två teorierna samt tidigare forskning på papper framför mig för att se 

om jag kan koppla ihop sjuksköterskornas upplevelser. Jag har pendlat mellan 

intervjumaterialet med citaten jag fått fram, de meningsbärande enheterna och det allra 

viktigaste och mellan syftet och teorierna från delarna till helheten och tillbaka från helheten 

till de olika delarna för att vara säker på att det stämmer samt så länge tills jag uppfyller 

teoretisk mättnad då jag inte finner någon mer koppling. Här nedan diskuterar jag om mitt 

syfte och frågeställningar, tidigare forskning, forskningsetiskt ställningstagande, den 

teoretiska referensramen, min metod vad som varit bra och dåligt samt hur jag kom till 

resultatet. Validitet, reliabilitet och generalisering diskuteras också. Slutligen diskuterar jag i 

min självkritiska diskussion och delger tips för framtida forskning. 

6.1.1 Diskussion om syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med min uppsats är att söka förståelse för vad sjuksköterskorna upplever vara 

essensen av det det emotionella arbetet inom hälso- och sjukvården. Studien vill även förstå 

vilka faktorer som kan påverka mötet både positivt samt negativt mellan sjuksköterskan och 

patienten i det sociala samspelet. Jag har intervjuat sex sjuksköterskor och med hjälp av 

intervjuguide och öppna frågor fått svar på både mitt syfte och frågeställningar. Mina frågor 

lyder: 

 Vad är essensen av det upplevda emotionella arbetet inom hälso- och sjukvården för 

sjuksköterskan? 

Resultatet visar att essensen av det emotionella arbetet inom hälso- och sjukvården för 

sjuksköterskan är känslomässig omställning för att kunna hjälpa varje unik individ efter 

hans eller hennes behov och vara patienten till lags. Att gå från en sorglig eller argsint 

händelse till en patient som är glad kräver av sjuksköterskan att gå in i sin yrkesroll och ställa 

om sig känslomässigt genom att agera efter situationen som råder för tillfället och se hela 

individen som vill ha hjälp med sina individuella behov. Här krävs det professionalitet hos 

sjuksköterskan vilket samtliga har i mitt resultat med empatisk förmåga, bra bemötande 

genom att vara engagerad, vänlig, vara lyhörd, vara respektfull samt att ha den kliniska 

blicken genom att se på en gång vad som ska utföras som kommer med erfarenhet för att 

fånga upp de specifika existentiella behoven som patienten har. Det krävs av sjuksköterskan 

att ha längre arbetserfarenhet för att kunna lära sig att hantera sina känslor på rätt sätt och 

kunna manipulera med känslorna vid den givna situationen oavsett hur bra eller dåliga 

mötena är vilket visar i mitt resultat att samtliga har en längre arbetserfarenhet och därmed 

även erfarenheten av manipulering. Genom att ställa om sig känslomässigt inför patienten 

krävs av sjuksköterskan att ha en god reflektion på arbetet med sina arbetskollegor eller med 

chefen vilket samtliga sjuksköterskor i mitt resultat har för att få prata av sig sina upplevelser 
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och inte ta med sig arbetet hem vilket kan ge negativa konsekvenser i form av utmattning 

eller utbrändhet. 

 Vilka strategier använder sjuksköterskan för att hantera känslor i mötet med 

patienten? 

Resultatet visar att vid bra möten finns det glädje mellan sjuksköterskan och patienten då 

sjuksköterskan kunnat tillgodose patientens existentiella behov samt att patienten är nöjd 

med vården och får vara deltagande i sin egen vård. Humor är en strategi som används 

främst när patienten är på det humöret, att skämta och skratta tillsammans gör mötet desto 

bättre för både sjuksköterskan och patienten. Att vara engagerad samt att ha en god 

kommunikation med patienten så att sjuksköterskan inte missar någon viktig detalj eller att 

det uppstår missförstånd är också viktigt tillvägagångssätt i mötet med patienten. Genom att 

vara en duktig och professionell sjuksköterska så är det betydelsefullt att ge respons på 

patientens känslor genom att ha medkänsla för hur patienten mår i den situationen. Att vara 

lugn, vänlig, trygg samt tillmötesgående för både patienten och anhöriga samt att följa 

känsloregler som inte urartar är viktiga för att mötet med patienten ska bli så bra som 

möjligt. 

 Resultatet visar även att sjuksköterskan använder olika strategier vid dåliga möten med 

patienter som kan vara besvärliga. Att alla arbetar lika i arbetslaget och har samma spelregler 

hos den besvärliga patienten är en bra strategi för att det ska bli ett bättre samspel. Ibland 

uppstår dålig personkemi mellan sjuksköterskan och patienten, vid sådana situationer är det 

klokt av sjuksköterskan att avstå och någon annan går in till patienten istället så att mötet 

inte blir sämre. Vid besvärliga patientmöten kan det vara skönt att gå åt sidan till 

personalrummet och pusta ut ett tag för att få nya krafter att orka arbeta igen. Vissa patienter 

är argsinta men trots de känslorna som finns i mötet ska patienten behandlas med respekt 

och sjuksköterskan ska inte tappa behärskningen och inte ta det personligt utan försöka att 

hitta orsaken på ilskan hos patienten istället för att mötet ska bli bättre. Sjuksköterskorna i 

mitt resultat har genom att få prata av sig sina känslor med kollegorna en bättre förutsättning 

att klara av mötet med de besvärliga patienterna. 

6.1.2 Diskussion om tidigare forskning 

Jag har funnit många kopplingar från den tidigare forskningen till resultatet i min studie. 

Den tidigare forskningen kommer från studier i andra länder men jag har intervjuat 

sjuksköterskor i Sverige. De aspekter av kulturell art jag lyfter upp angående att några av 

sjuksköterskorna i min studie får titta i en pärm för att se hur patienter från andra kulturer 

vill ha det har relevans till temat döende patienters andliga behov. Det gäller med andra ord 

att sjuksköterskan kan tillgodose patienternas behov hur de vill bli omhändertagna. Oavsett 

varifrån patienten kommer bör det respekteras hur de vill ha sin omvårdnad.  Artikeln av 

Hermann (2000) där döende patienters olika behov tas upp samt hur viktigt det är att se 

människan levande och inte döende. Här kan sjuksköterskan i pilotintervjun och hennes 

arbetskollega med deras upplevelser relateras samt kopplas till artikeln. Sjuksköterskorna i 

mitt resultat berättar att de arbetar efter patienternas behov där de får sovmorgon, där de är 

lyhörda och lyssnar till patienternas behov att få berätta sina livsberättelser samt att 
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patienterna får ha sina anhöriga och hundar sovandes i rummet samt få komma ut i friska 

luften liggandes i sin säng på grund av svaghet. Många patienter har också behov av att 

samtala med prästen och få någon speciell mat de är sugna på och de flesta önskningar 

patienterna har försöker sjuksköterskorna uppfylla. Det är med andra ord viktigt oavsett om 

döden är nära att få känna sig levande och få njuta av livet in i det sista samt att få sina 

önskningar och behov tillgodosedda. 

Artikeln av Michaelsen (2012) tar upp om svåra och besvärliga patienter som kan vara 

mödosamt att hantera. Ibland fungerar inte personkemin fullt ut med alla människor och det 

är då det kan uppstå konsekvenser. Flera av sjuksköterskorna i mitt resultat har upplevt den 

problematiken med patienter där personkemin inte fungerat fullt ut och försökt gå in till 

patienterna flera gånger men till slut avstått från att inte mötet ska bli sämre och annan 

arbetskollega fått ta över. Det är med andra ord klokt beslut att avstå för både sin egen och 

för patientens skull så att det inte uppstår några otrevliga följder. 

Studien av Kettunen m.fl (2001) där kommunikationens betydelse tas upp då patienter som 

inte förstår informationen som ges blir tystlåtna. En sjuksköterska jag intervjuade berättade 

att mötet med patienten blir sämre då han inte har tydligt förstått hans situation att han är 

döende. Sjuksköterskan menar att det är viktigt att sjuksköterskan och patienten är på 

samma nivå när samtalet inleds. Konsekvensen blir ett förtroende måste börja byggas till 

patienten så att han känner sig trygg vilket kan ta lång tid. Flera av sjuksköterskorna i mitt 

resultat talar om tystlåtna patienter som problematiska i den bemärkelsen att 

sjuksköterskorna kan missa att lindra patienterna om de har smärta och inte uttrycker det på 

grund av tystlåtenhet. I Kettunen m.fl (2001) studie påvisar Jarret & Payne (1995) att 

sjuksköterskorna känner sig misslyckade om inte kommunikationen fungerar fullt ut i mötet 

mellan sjuksköterskan och patienten vilket även påvisas i mitt resultat då sjuksköterskorna 

anser att det blir problematik när inte kommunikationen fungerar främst med tysta 

patienter. 

Enligt studien av Tobiano (2014) är det viktigt att sjuksköterskan ser patienten som 

människa och inte en produkt för att samspelet ska bli positivt. Studien tar även upp 

patientens delaktighet där en stressig arbetsmiljö kan leda till att patienten inte blir delaktig i 

sin vård. Här kan paralleller dras till två sjuksköterskor i mitt resultat där de hade fått lära sig 

att se personen som en individ och inte en patient. Att ha medkänsla för personen och 

föreställa sina närmsta som sjuka skulle vara lättare att hantera personen som är inlagd på 

sjukhuset. I mitt resultat kan även ses att de flesta av sjuksköterskorna är duktiga på att få 

med sig patienterna delaktiga i sin egen vård genom att sjuksköterskorna hjälper dem med 

sjukgymnastik. En av sjuksköterskorna uttalar sig dock om en stressig arbetsmiljö i mitt 

resultat vilket kan tolkas att det blir svårare för patienterna att bli delaktiga. Enligt 

Socialstyrelsen (2015) är hälso- och sjukvårdens centrala uppgifter att informera patienterna 

och få dem delaktiga samt ge patienterna medinflytande för att vården ska bli så bra som 

möjligt. 

Bra och besvärliga patienter av Gray & Smith (2009) tar upp i sin studie där de menar att 

vissa patienter kräver mer känslomässig arbetskraft för att sjuksköterskan ska lyckas och 
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klara att hantera situationen. Här kan mitt resultat kopplas där sjuksköterskorna berättar om 

manipulering av känslorna för att vara patienterna till lags oavsett hur besvärliga de än är. 

6.1.3 Forskningsetiskt ställningstagande 

Samtliga vetenskapliga artiklar i min uppsats har etiskt ställningstagande och har blivit 

godkända av etisk kommitté. Mitt val har varit att endast använda vetenskapligt sakligt 

granskade artiklar. Samtliga artiklar i min uppsats har jag läst noggrant och flera gånger för 

att få en korrekt förståelse över helheten av varje artikelns innebörd. Därmed har jag inte 

ändrat eller lagt till något utöver det som artikeln innehåller. Enligt Denscombe (2004) 

övervakar etiska kommittéerna mycket noggrant speciellt medicinsk forskning och 

samhällsforskning som utreder hälsofrågor innan de får påbörja sin forskning. Jag har följt 

de etiska principerna som Denscombe (2004) tar upp; informerat samtycke, konfidentiell 

hantering samt nyttjande kravet. Mina respondenter i intervjuerna fick redan i missivbrevet 

information om mitt syfte till studien samt att deltagandet är anonymt och även information 

om att jag ska spela in intervjuerna på min mobiltelefon. 

 Innan varje påbörjad intervju informerade jag varje respondent om de etiska principerna 

och upplyste de om deras frivillighet att delta samt att de när som helst kunde hoppa av 

studien. Jag informerade att deras namn inte skulle delges utan bara med en siffra som 

intervjuperson i uppsatsen samt att intervjumaterialet skulle förvaras på ett säkert ställe för 

utomstående. Jag informerade även att efter transkriberingen av intervjumaterialet skulle 

intervju inspelningarna raderas bort från min mobiltelefon. Eftersom jag inte ska intervjua 

minderåriga så behöver jag inte samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Jag berättade 

även att materialet endast skulle användas till min kandidat uppsats. Jag kontrollerade även 

att respondenterna hade förstått min information om de etiska principerna. Jag har haft tur 

att inte stött på några etiska problem under min uppsats skrivning. 

6.1.4 Diskussion om teoretiska referensramen 

Jag kan se tydliga kopplingar till olika delar av Goffmans och Hochschilds teorier där mitt 

resultat kan relateras och därmed blir mitt resultat teoriprövande eftersom många 

kopplingar finns och de stämmer överens med teorierna. Det Goffman (2004) tar upp att 

aktörerna träder in i en roll på arbetet när de framträder i interaktion med andra människor 

stämmer ju överens med sjuksköterskorna som byter om till vita sjukhuskläder när de träder 

i sin roll som Goffman talar om är den personliga fasaden, när de går in i rollen som 

sjuksköterska för att hjälpa patienterna. Sjuksköterskorna i mitt resultat är duktiga på att 

prata och reflektera över arbetet med varandra och det sker oftast på expeditionen eller i 

fikarummet både med arbetskollegor och chefen och därmed behövs inte arbetet tas hem för 

samtliga. Enligt Goffman är det i den bakre regionen som detta sker, där publiken inte är 

välkommen och där personalen kan prata enskilt. Jag håller med Goffman att det är viktigt 

att gå undan som personal ett tag för att sedan åter kunna träda in i sin roll på ett 

professionellt sätt. Goffmans team framträdande kan också relateras till mitt resultat där 

sjuksköterskorna arbetar tillsammans i ett team för att hjälpa patienterna. Ibland pratar 

teamet ihop sig enligt mitt resultat för att alla ska arbeta efter samma regler hos en 
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besvärligare patient för att lyckas ta hand om individen. Goffman talar om behandlingen av 

publiken där personalen pratar om kunderna eller patienterna på annat vis än ute på scenen 

där framträdandet sker. Detta tillvägagångssätt anser jag är ett falskt spel gentemot patienten 

då vid uppträdandet behandlas patienten med respekt och bakom kulisserna är det andra 

medel där planeringen sker hur den besvärliga patienten ska tas hand om utan att patienten 

vet om det. Goffman menar att team arbete är beroende av varandra för att lyckas i arbetet.  

Ibland fungerar inte personkemin med alla patienter i mitt resultat och därför är det klokt av 

sjuksköterskan att avstå att gå till en patient om mötet inte känns bra och även Goffman 

påtalar om detta för att gynna individens heder. Jag kritiserar Goffman angående hans 

dramaturgiska lojalitet där han menar att den agerande ska byta publik med jämna 

mellanrum så att känslobanden inte ska bli starka mellan aktören och publiken. Detta skulle 

inte vara så bra inom hälso-och sjukvården eftersom patienterna har oftast någon 

vårdpersonal som kontaktperson vilket ger kontinuitet samt trygghet för patienten då 

kontaktpersonen ska ta sig tid till patienten och därmed blir även vårdkontakten bättre. I 

mitt resultat uttalade sig flera sjuksköterskor just om detta hur viktigt det är med 

kontaktmannaskap. 

 Enligt Hochschild (2012) teori om känsloarbete så agerar aktören genom att hantera 

känslorna på två sätt, ytligt samt djupverkande. Även sjuksköterskorna i mitt resultat genom 

att de agerar efter givet känsloläge efter patienternas förväntningar på deras yrkesroll som 

sjuksköterska. De agerar även efter en känsla som de vill förmedla efter situationen som 

råder endast för att vara patienten till lags. Samtliga sjuksköterskor i mitt resultat gör ju allt 

för att patienterna ska vara nöjda. Hochschild talar om känsloregler som visar vägen för 

känsloarbete genom att regeln styr vilken känsla ska kännas vid en situation. Mitt resultat 

visar att känsloregler finns på sjuksköterskornas arbetsplats från både ledningens håll och 

där handledningar utförs kontinuerligt genom att få lära sig hur och vilka känslor ska råda 

vid en speciell situation, i detta fall hur sorgen ska bemötas. Sjuksköterskorna som får 

kontinuerlig handledning i mitt resultat anser att det är ett bra hjälpmedel för dem att kunna 

hantera svåra känslor. Även Hochschilds ojämna utbyte av känslor kan relateras till mitt 

resultat då sjuksköterskorna behandlar patienterna med respekt och vördnad oavsett om 

patienterna är argsinta och besvärliga där sjuksköterskan försöker istället finna orsaken till 

aggressionen eller avstå att gå in till patienten och byta av till annan personal.  

Sjuksköterskorna i min studie påtalar också flera gånger som Hochschilds teori att inte ta det 

personligt det som händer på arbetet, det vill säga om anhöriga eller någon besvärlig patient 

är otrevlig att tänka att det beror på någonting men att det inte är emot rollen som 

sjuksköterska. Det som Hochschild tar upp i sin teori och som hon anser är negativt och mest 

skadligt med emotionellt arbete är att arbetstagaren går in helhjärtat i sin roll på arbetet och 

kan inte skilja det privata och arbetet åt utan tar allt personligt som kommer emot henne på 

arbetet. Detta menar Hochschild kan leda till stress och utbrändhet hos arbetstagaren. Även 

Goffman talar om den dramaturgiska disciplinen där han förmanar team medlemmarna att 

inte leva sig in i rollen fullt ut då han menar att risken är att tappa fokus på sina 

arbetsuppgifter. Mitt resultat kan delvis relateras där sjuksköterskorna talar om att de kan 

ställa om sig snabbt i sina känslor när de går från en patient till en annan som känner på 
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annorlunda sätt och där sjuksköterskan vill agera efter just den situationen som råder genom 

att manipulera med sina känslor för att vara patienten till lags. 

 Jag kan hålla med Hochschild att om en arbetstagare går in för djupt i sin yrkesroll och blir 

för privat i känslorna och glömmer sin professionalitet i sin yrkesroll då kan det leda till att 

arbetet följer med hem och att arbetstagaren tänker på sitt arbete även på fritiden vilket är 

negativt då hon inte kan koppla av från arbetet. Resultatet jag fick visade dock att samtliga 

sjuksköterskor trivs på sitt arbete och kan släppa arbetet när de slutar för dagen vilket 

minimerar stressen samt att de pratar av sig på arbetet och inte hemma. Den kritik som jag 

ger dock till Hochschild är att arbetstagare som får tillräcklig reflektion på arbetet med 

arbetskamrater, chefen eller någon annan personal och får prata av sig sina innersta känslor 

hur hon känner kan inte bli stressade och utbrända. 

6.1.5 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Enligt Denscombe (2004) ska forskning vara pålitlig och sann då den kan bedömas som 

giltig. Forskningen ska skildra verkligheten så som den är för att det som undersöks ska ha 

validitet genom att undersöka endast det som ska undersökas. Med validitet menas att det 

ska finnas en noggrannhet i frågor till respondenten och även egna frågor till forskningen. All 

fakta som inkommer och hur det presenteras ska ha stor tillförlitlighet påvisar Denscombe. 

Med reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten i forskningen enligt Denscombe innebär att all 

fakta som samlas in ska vara trovärdiga. Jag har beskrivit så utförligt och detaljerat som 

möjligt min datainsamling, urval samt analysen och även motiverat varför jag valt att 

använda mig av kvalitativ metod med fenomenologisk hermeneutisk ansats. Eftersom jag 

skriver min uppsats själv så har jag bara min egen förförståelse att gå efter i min analys och 

resultatet men anser ändå att jag varit så noggrann under processens gång att 

tillförlitligheten därmed är hög. 

 Under hela uppsatsens gång har jag genomfört noggranna noteringar för att inte glömma 

bort något viktigt som är av värde. Enligt Denscombe (2004) så bör forskaren redovisa 

tillvägagångssättet samt hur tillförlitligheten är uppnådd för att kvaliteten och trovärdigheten 

ska kunna granskas av läsaren. För att forskaren ska få så sanna svar som möjligt under 

intervjuerna så bör frågorna vara lätta att förstå hävdar Denscombe (2004). Jag har i mina 

intervjufrågor använt mig av öppna frågor och haft validitet och reliabilitet i åtanke. Jag har 

enbart ställt frågor som berör mitt syfte med studien för att få så tillförlitliga svar som 

möjligt. Denscombe påvisar hur viktigt det är för forskaren att ta upp om det uppkommer 

några slags hinder i forskningen när det gäller validiteten samt reliabiliteten. 

 När det gäller generalisering enligt Denscombe innebär det att en slutledning dras om 

samtliga grupper i förutsättning att information har påträffats från ett fåtal enheter. Det dras 

därmed utsagor för hela gruppens egenskaper från vad en liten grupp uttalar sig om. 

Denscombe (2004) hävdar att när ett få antal intervjupersoner finns till förfogande är det 

svårt att dessa fåtal är representativt för hela populationen. Han menar att den lilla gruppen 

enheter väljs ut för sina egenskaper. Mina sex sjuksköterskor har valts för att få en djupare 

insikt i respondenternas upplevelser samt erfarenheter. De urvalskriterier i min studie är att 

intervjua sjuksköterskor inom hälso-och sjukvården med minst fem års erfarenhet där 
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samtliga uppfyller kriterierna. Descombe (2004) påtalar att urvalskriterierna är en 

förutsättning vid generaliseringar. Eftersom mina studieobjekt inte är stora i den 

bemärkelsen att de blir ett representativt urval så har jag som Descombe påpekar alternativt 

valt studieobjekt efter deras egenartade kännetecken, sjuksköterskor inom hälso- och 

sjukvården. 

6.2 Metoddiskussion 

Det var bra med en pilotintervju som träning för att kunna vara förberedd innan jag 

genomförde de resterande intervjuerna. Jag insåg efter pilotintervjun också att det fattades 

en fråga till min intervjuguide för att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar och även 

att jag hade glömt att tematisera intervjuguiden vilket jag gjorde på en gång och lade in de 

redan existerande frågorna i rätt kategori för att lättare ha överblick över teman som skulle 

beröra intervjun. Jag fick dock bra och användbara svar av respondenten då jag kunde 

koppla hennes svar till de två teorierna i uppsatsen och även till tidigare forskning. Det var 

svårare än jag trodde att hitta sjuksköterskor att intervjua. Jag ringde först till en hjärt- och 

sjukvårds avdelning på ett sjukhus men blev nekad på en gång till intervjuer på grund av att 

de hade tidsbrist och stressigt på sin avdelning. Sedan kontaktade jag en kirurgavdelning på 

sjukhuset, avdelningssjuksköterskan skulle höra av sig när hon var anträffbar men hörde inte 

av sig. Därefter kontaktade jag en geriatrisk enhet på sjukhuset men blev hänvisad att ringa 

till HR-konsulten som hade hand om frågor bland annat när det gällde studenter med sina 

intervjuer.  

Efter mycket om och men fick jag tag på sjuksköterskorna som ville ställa upp på 

intervjuerna. Intervjuguiden blev ett bra hjälpmedel vid intervjuerna då jag kunde genom de 

tematiserade kategorierna se vad jag skulle ta upp så att jag inte skulle glömma något viktigt 

som gav svar på mitt syfte i uppsatsen. Som jag berättat tidigare så var mina intervjuer 

lättsamma och mer åt ett vanligt samtal då jag lyssnade noga vad varje sjuksköterska hade att 

berätta och avbröt aldrig diskussionen men kunde lägga till följdfrågor vid något intressant 

som jag ville höra mer om samt att kontrollera om jag förstått sjuksköterskan rätt. Jag 

tappade aldrig fokus på min intervju eftersom jag kunde återgå till frågorna som var viktiga i 

min intervjuguide för att få svar på mitt syfte och frågeställningar. Jag kände att dessa 

individuella intervjuer med var och en var ett bra sätt att intervjua på än att jag hade 

intervjuat flera åt gången då alla kanske inte hade fått prata lika mycket. Eftersom jag 

tidigare under mina tre års studier har genomfört några intervjuer samt transkriberat 

material så visste jag hur den processen skulle gå till vilket var en fördel i mitt arbete.  

Nackdelen i valet av mina kvalitativa intervjupersoner som är sjuksköterskor på ett sjukhus 

är att det troligtvis hade kunnat ge annat svar om jag hade intervjuat den yrkesgruppen inom 

kommunal verksamhet då de oftast arbetar i patienternas hem samt att de arbetar oftast 

ensamma. Nu i efterhand kan jag även tycka att de allmänna frågorna jag ställde till samtliga 

sjuksköterskor i intervjuguiden var oväsentliga eftersom jag inte använt mig av det materialet 

så avsevärt mycket men jag kände att de var ett sätt att visa intresse över deras arbete. Jag 

hade exempelvis kunnat ställa fler frågor om upplevelsen av att de kan släppa sitt arbete trots 
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den känslomässiga påfrestningen som råder på arbetet eller ställt fler frågor om agerandet 

samt känsloarbetet för att se om jag kunde koppla de till teorierna. I det hela är jag trots allt 

nöjd med den kvalitativa metoden då jag fått lyssna till sjuksköterskornas intressanta tankar, 

erfarenheter samt upplevelser av deras emotionella arbete. 

6.3 Självkritisk diskussion 

Att skriva en kandidatuppsats själv har varit en stor utmaning och det blev svårare än vad jag 

hade tänkt mig från början. Ena stunden har det varit hopplöst, frustrerande och mödosamt 

men mestadels har det varit en intressant uppgift som jag sent kommer att glömma. Jag har 

läst en ofantlig mängd vetenskapliga artiklar och det har inte varit en lätt uppgift att hitta de 

relevanta artiklarna på grund av fel sökord i början. Jag har även läst många intressanta 

litteraturer och även flera svåra, ibland ogripbara litteraturer och ibland har jag fått läsa 

texter om och om igen för att verkligen förstå vad jag egentligen läser samt vad de handlar 

om. Intervjuerna jag genomförde var mycket intressanta och gav mig själv tankar om livet 

och döden främst när jag intervjuade de två sjuksköterskorna som arbetade med döende 

patienter och dessa intervjuer var mycket gripande. Efter varje genomförd intervju kände jag 

att det gick bara bättre och kände mig lite stolt över mig själv att jag var nog en bra 

intervjuare och lärde mig för varje intervju att ställa de rätta frågorna som jag ansåg vara 

relevanta för min frågeställning. 

 Om det hade funnits mer tid hade jag kunnat intervjua fler respondenter för det var 

verkligen roligt och intressant. Det som jag tänkte speciellt på efter samtliga genomförda 

intervjuer var att patienternas existentiella behov tillgodoses på olika sätt av varje 

sjuksköterska. En sjuksköterska sa till och med att andliga behov det hinner de inte med på 

avdelningen. Då är min fråga; vad är det för vård som utförs om inte patienternas behov kan 

tillgodoses? Jag anser att patienternas existentiella behov är viktiga att ta hänsyn till av 

sjuksköterskan så att varje individ ska få så bra vård som möjligt. Jag har verkligen bara 

suttit och lyssnat mest på samtliga sjuksköterskor när de berättat deras upplevelser från 

deras perspektiv och haft min förförståelse undangömd. Jag kände mig erfaren själv när jag 

förstod vad de pratade om från sjukvården så det blev naturligt att lyssna till berättelserna. 

Under intervjuernas gång kom jag på mig själv flera gånger att det sjuksköterskorna uttalade 

sig om kunde flätas in i teorierna samt den tidigare forskningen då det fanns tydliga 

kopplingar. 

7 SLUTDISKUSSION/ IDÉER TILL FORTSATT FORSKNING 

Det jag anser är intressant i mitt resultat är att samtliga sjuksköterskor kan omedelbart 

släppa sitt arbete när de går hem för dagen trots det känslomässiga arbete de utför. Under 

intervjuernas gång gick ordet professionalism som en röd tråd hos samtliga sjuksköterskor. 
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Kan det vara det som gör att samtliga kan skilja på sin privata roll och yrkesroll från 

varandra? Eller är det på grund av tillräcklig reflektion på arbetet då det är färdig diskuterat 

om arbetet när arbetsdagen är slut och då samtliga intervjuade är kvinnor och är duktiga på 

att prata om känslor? Eller är det så pass känslokrävande att sjuksköterskorna inte orkar 

tänka på arbetet hemma och lägger ner energin på fritiden istället? En annan intressant 

aspekt i mitt resultat är hur patienternas behov beaktas. De sjuksköterskor som har tiden att 

vara nära patienterna kan lättare fånga varje patients behov medan de som inte arbetar så 

nära med patienterna utan där är det främst undersköterskorna har svårare att fånga 

ögonblicken. De som arbetar under stress är mer fokuserade på sin egen roll i arbetet att 

hinna med arbetsuppgifterna än att se patienternas behov. Jag anser att det är viktigt att 

sjuksköterskor får lära sig strategier för att se patienternas behov vilket är viktigt för att 

patienterna ska få kvalitet och god vård. 

 Det är viktigt att sjuksköterskan ser patientens lidande genom att ge lindring, att patienten 

får vara deltagande i sin egen vård, att ha kommunikation genom att lyssna och finnas till är 

även en viktig aspekt att ta hänsyn till samt att visa medkänsla och trygghet för patienten. 

Hur skulle jag själv vilja bli bemött i vården om jag låg där som en patient? Det anser jag att 

varje sjuksköterska ska tänka på när de utför sitt arbete med patienten. Sjukvården måste bli 

bättre på att beakta de existentiella behoven som varje patient har. Det är även bra att 

kompetensutveckla sjuksköterskorna i demensvård, psykvård samt missbrukarvård för att 

lättare kunna bemöta dessa patienter så att mötet blir lättare att handskas med. En fortsatt 

forskning skulle kunna vara bra hur sjuksköterskor hanterar sina känslor i bemötandet med 

besvärliga patienter för att mötet ska bli bättre. Det skulle även vara intressant med forskning 

om hur patienterna upplever mötet med sjuksköterskan från deras perspektiv, om de känner 

sig sedda som patienter eller som personer samt om de blir delaktiga i sin egen vård eller tar 

sjuksköterskan över maktspelet? 
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BILAGA A – MISSIVBREV 

 

Hej! 

Jag heter Pia Johansson och är student på samhällsvetenskapliga programmet på Mälardalens 

högskola i Västerås och läser till samhällsvetare. Jag går min sista termin och håller på att skriva 

min kandidat uppsats inom sociologi. Det ämne jag valt är sjuksköterskornas upplevelser av 

arbetet inom vården. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur sjuksköterskornas känsloarbete påverkar mötet 

mellan sjuksköterskan och patienten.  

Jag har fördjupat mig i olika teorier och forskning kring detta känsloarbete och skulle bli 

tacksam om jag får intervjua fem sjuksköterskor på er arbetsplats som har minst fem års 

arbetserfarenhet och är utbildade sjuksköterskor.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att lättare kunna analyseras. Jag önskar att få intervjua 

vecka 18 till 20 men ni får bestämma tid och plats och en åt gången. 

Jag kommer att respektera Er anonymitet och därmed kommer inte namn att delges. Det 

material jag kommer att få in genom intervjuerna kommer endast att användas till min uppsats. 

Vid frågor och mer information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare. 

 

Jag ser framemot intervjuerna, hoppas vi ses! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Pia Johansson                         pjn12008@student.mdh.se      

 

 

Hans Ekholm                           hans.ekholm@mdh.se 

(handledare) 

mailto:pjn12008@student.mdh.se
mailto:hans.ekholm@mdh.se


 

 

BILAGA B - INTERVJUGUIDE 

Allmänna frågor om sjuksköterskan 

 Hur gammal är du? 

 Vart arbetar du? Hur många anställda är ni på din avdelning? Hur många patienter? 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Frågor om känsloarbetet 

 Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

 Skulle du kunna beskriva hur du upplever ditt arbete?  

 Ditt arbete inom hälso- och sjukvården är ju fylld med känslor dagligen. Kan du släppa arbetet 

när du går hem för dagen? Eller tar du med dig arbetet hem vid jobbiga situationer på arbetet? 

Exempelvis vid dödsfall eller någon besvärlig patient eller stress? Kan du berätta? 

 Skulle du vilja berätta för mig hur du hanterar dina känslor på arbetet? Jag menar om du 

exempelvis är ledsen eller arg för det får man ju inte visa för patienter? 

Arbetsandan mellan kollegor och ledningen 

 Kan du beskriva arbetsandan på ditt arbete mellan er chef och arbetskollegor? 

 Skulle du vilja beskriva ledningens krav på er? Finns det krav från ledningen hur ni ska bete er 

i arbetet? Exempelvis vilka känslor/beteenden/bemötanden ni ska använda er av vid vissa 

situationer?  

  Skulle du vilja berätta om ni har bra stöd från ledningen samt av arbetskollegor vid jobbiga 

situationer på arbetet? Får ni prata av er? Kan du utveckla svaret mer?  

Mötet med patienten 

 Kan du beskriva ett bra och ett dåligt möte med en patient, hur ser den ut? 

 Skulle du kunna beskriva för mig vad empati innebär för dig? Kan du ha empati för alla 

patienter? 

 Hur handskas man i en situation när inte personkemin fungerar med en patient? 

 Det finns säkert besvärligare patienter som är lite mer krävande än andra. Hur hanterar man 

sådana situationer?  

 Kan du berätta för mig om du någon gång har fått visa känslor för en patient som du egentligen 

inte känner just då? Vad hände då?  

Känslor för arbetet 

 Kan du berätta vad som är det specifika samt viktigaste att vara sjuksköterska? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


