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Sammanfattning 
Bakgrund Tidigare forskning beskriver de känslomässiga utmaningar som sjuksköterskan 
ställs inför i yrket samt användbara copingstrategier för att hantera de svåra känslorna i mötet 
med patienten. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans hantering av svåra känslor 
i mötet med patienten. Metod En strukturerad litteraturstudie med systematisk 
litteratursökning. Artiklarna granskades, bearbetades och värderades. Totalt nio artiklar 
inkluderades till studien. Resultat Individuella strategier framkom, där distanstagande 
innebar att sjuksköterskan tog avstånd från patient och deras anhöriga såväl fysiskt som 
emotionellt. Avledning var en annan individuell strategi, där aktiviteter hjälpte sjuksköterskan 
att rikta uppmärksamheten bort från de arbetsrelaterade känslorna. Socialt stöd i form av 
samtal och utbyte av erfarenheter från arbetsgruppen eller sjuksköterskans vänner och familj 
var en annan strategi som framkom. Slutsats Sjuksköterskans hantering av svåra känslor är 
individuell. Valet av strategi bör vara anpassat efter individens egna resurser och kan därför 
skilja sig från andra sjuksköterskors valda strategier. Bakom den enskilda sjuksköterskan 
finns en organisation där arbetsledningen utgör grunden för ett väl fungerande och stödjande 
team. 
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Inledning  
 
I yrket som professionella sjuksköterskor är förmågan att kunna sätta gränser för den 
personliga inlevelsen i mötet med patienten betydelsefull. Det finns en skir gräns mellan 
empati och att sympatisera med patienten. Ekman & Halpern (2015) förespråkar vikten av 
skyddandet av den personliga sfären hos vårdgivaren. En för hög känslomässig involvering på 
lång sikt kan leda till känslomässig stress.  I Socialstyrelsens (2003)  rapport stärks 
resonemanget om arbeten där kontinuerlig kontakt och ansvar för andra människor ökar 
risken att drabbas av emotionell påverkan. Samtidigt är den empatiska förmågan en 
förutsättning för att kunna agera etiskt försvarbart och på så sätt beakta patientens integritet. 
Sjuksköterskans dagliga omvårdnadsarbete innebär kontakt med olika etiska utmaningar som 
i sin tur medför ett moraliskt ansvar. Författarna till studien har under sin tid som 
sjuksköterskestudenter och i rollen som vårdgivare kommit i kontakt med olika situationer där 
författarna relaterat till någon eller något. I och med de upplevda situationerna ställdes de 
inför en känslomässig utmaning och insåg att de saknade kunskap för att kunna hantera de 
svåra känslorna i mötet med patienterna.  
 

1.1 Bakgrund 
 

1.2 Fysiologiska reaktioner vid känslouppkomst 

  
Den mänskliga hjärnan består bland annat av de limbiska strukturerna. De har en betydande 
uppgift för att känslomässigt värdera den inkommande sensoriska informationen (Sonnby-
Borgström & Johanson, 2012). Lindquist, Wager, Kober, Bliss-Moreau & Barrett Feldman 
(2012) beskriver att känslor kan formas genom kultur och lärande. De menar dock att alla 
individer har förmågan att uppleva och uppfatta samma typ av känslotillstånd. Sonnby-
Borgström & Johanson (2012) redogör hur det sker en fysiologisk reglering via autonoma 
nervsystemet som registrerar information om det kroppsliga tillståndet. En känsloupplevelse 
framkommer i ett samspel mellan kroppsliga reaktioner och limbiska systemet (Sonnby-
Borgström & Johanson, 2012 & Lindquist et al. 2012). 
 

1.3 Känslotillstånd 
!
Sjuksköterskan har som syfte att främja patientens identitet, hälsa och välbefinnande 
Ternestedt & Norberg (2009). Att arbeta inom hälso- och sjukvården kan därför innebära att 
sjuksköterskan kommer i kontakt med känslomässiga svårigheter i vårdarbetet. Nedan 
beskrivs olika känslotillstånd som kan uppstå i mötet med patienten.  
 
Ledsnad och förtvivlan hos en individ kan orsakas av förlust eller separation från en människa 
som betytt mycket och där starka känslomässiga band funnits. Därför menar Kunzmanns, 
Richters & Schmukles (2013) att äldre personer upplever mer sorg än yngre då de 
konfronterats med fler förluster under sitt liv. De förklarar även att äldre personer oftare söker 
socialt stöd och sympati hos andra i samband med känslotillståndet jämfört med yngre 
personer.  
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Sonnby-Borgström (2012) menar att människor försöker dölja känslor av ledsamhet och 
förtvivlan för att anta ett uttryck som upplevs mer socialt accepterat. Vidare anser Sonnby-
Borgström (2012) att känslotillståndet är en typ av överlevnadsfunktion. Det som bör beaktas 
är att en känsla kan finnas kvar långt efter ett förändrat ansiktsuttryck. Genom att öka den 
egna medvetenheten av känslan kan individen finna ny energi och motivation till ett förändrat 
känslotillstånd. 
 
Vrede och raseri kan vara en följd av frustration och besvikelse. Människan är inte alltid 
medveten om vad som är den bakomliggande faktorn till känslorna (Sonnby-Borgström, 
2012). Vrede har under människans evolution haft en betydelse för artens överlevnad. Det 
kroppsliga tillståndet framkallar energi för att individen ska kunna agera fysiskt och försvara 
sig. Sonnby-Borgström (2012) menar vidare att vrede och raseri kan vara nödvändigt för att 
bevara integritet samt att känslotillståndet kan användas som drivkraft i det personliga 
handlandet. Att uppleva förlust av den personliga kontrollen eller uppkomst av hinder för 
individuella mål kan skapa vrede och raseri. Kunzmanns et al. (2013) förklarar att behovet av 
kontroll är stort hos yngre vuxna. Det leder till att de oftare upplever vrede och raseri än äldre 
människor. Kunzmann et al. (2013) menar även att yngre personer hellre tar upp konflikter i 
samband med känslotillståndet till skillnad mot äldre som undviker striderna.  
 
Skam och skuldkänslor kan uppkomma i samband med att en vilja eller önskan inte uppnås 
(Sonnby-Borgström, 2013). En individ som upplever skam ser sig själv genom betraktarens 
ögon. Dock är det endast en föreställning om hur personen tror att andra ser det. Både skam 
och skuld upplevs ofta som skadande eller sårande mot någon annan. Skuldkänslor skiljer sig 
från skam då individen ser sig själv som orsaken och i efterhand vill gottgöra eller 
kompensera. Det som vanligtvis upplevs är den så kallade situationsbundna skuldkänslan, den 
är tillfällig och kopplad till en specifik händelse. Till skillnad från viljan att göra gott vid 
skuldkänslor framkommer ett undvikande beteende i samband med upplevd skam. Att dölja 
sina skamkänslor samt att kritiskt värdera sig själv och sina handlingar är vanligt (Duncan & 
Cacciatore, 2015). Sonnby-Borgström (2013) nämner att om en individ kan se sina svagheter 
och på ett lättsamt sätt offentliggöra dem inför andra, skapas förutsättningar att vid senare 
tillfällen förminska känslan av skam och skuld. 
 
Välbehag och glädje bidrar till ett lugnt och avslappnat tillstånd i kroppen. Känslan 
förknippas normalt med trivsel och tillfredsställelse (Sonnby-Borgström, 2013). En känsla av 
välbehag och glädje kan stärka bandet mellan två personer. Det gynnar även anknytningen för 
så väl vuxna som barn. Kunzmann et al. (2013) förklarar att personliga prestationer och 
framsteg kopplas till ett glädjefyllt tillstånd samt att det bidrar till positiva effekter för 
självförtroendet och självkänslan. Sonnby-Borgström (2013) menar att ett långvarigt tillstånd 
av glädje eller välbehag begränsar människan i att söka nya utmaningar. 
 

1.4 Teamet 
 
Sedan 1950-talet har teamarbetet belysts i statliga utredningar. Utvecklingen och 
implementeringen av arbetssättet har dock varit långsam. Det användes i början inom både 
psykiatrin och geriatriken där förbättringar för såväl organisationen samt verksamheten blev 
väl synliga. Genom att arbeta i team kunde kunskaper över professionsgränserna bli möjliga. 
Vilket i sin tur ledde till att det blev lättare att uppnå patientens specifika och komplexa behov 
(Berlin, 2013). Teamet utgörs enligt Katzenbach & Smith (1993) av ett begränsat antal 
medlemmar som besitter olika roller och funktioner. Teamet ser olika ut beroende på 
klinikenhet samt vilket behov som ska tillgodoses. 
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Yrkeskategorier som till exempel läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, terapeuter samt 
kuratorer medverkar ofta i teamarbetet (Dunér & Blomqvist, 2009). Förmågan att kunna 
erbjuda hjälp samt att acceptera hjälp från andra är enligt Berlin (2013) två grundpelare som 
utgör basen för ett fungerande teamarbete. Professionernas olika syn på problem och 
lösningar kan dock försvåra denna process. Vidare menar Berlin (2013) att tillit och 
förtroende för de andra professionerna krävs i långsiktiga samarbeten. Gemensamma mål om 
vad gruppen ska uppnå och dess innehåll är betydande för att skapa effektivitet samt ett väl 
sammansatt team. Om ett engagemang för teamet finns, ökar det kollegiala stödet. Enligt 
Berlin (2013) bidrar det till ett förtroende och en tillit som kan ha betydelse vid svåra 
händelser och hjälpa till i hanteringsprocessen. Samarbetet bör vara transparent, vilket innebär 
att alla deltagare i teamet delar med sig av sin kunskap och information. Genom utbytet 
skapas och utvecklas i enlighet med Svensk Sjuksköterskeförening (2012) en förståelse för 
varandras kunskap. De menar vidare att utvecklandet av medvetenhet om specifika och 
överlappande funktioner, där till exempel teamet delar arbetsuppgifter och erfarenhet, är 
något som kan minska såväl motsättningar mellan yrkesgrupperna som gruppens sårbarhet om 
någon är frånvarande (ibid).  

1.5 Coping 
 
Lazarus & Folkman (1984) beskriver fyra utvecklade kategorier av coping. De delas in efter 
problem, emotionellt, omdefinierande, och undvikande inriktade strategier. De 
probleminriktade strategierna går ut på att direkt försöka lösa eller minimera den situation 
som upplevs som stressfylld (Lazarus & Folkman, 1984). Strategierna med syfte att bidra till 
en reducerad fysisk och mental effekt av stress, beskrevs enligt Lazarus & Folkman (1984) 
som emotionellt inriktade copingstrategier. Vidare beskrevs omdefinierande strategier som en 
tredje inriktning. Strategier som innebar en förändrad upplevelse av det aktuella problemet 
ingick i denna typ av strategi. Lazarus & Folkman (1984) nämner undvikande inriktade 
strategier som den fjärde och sista kategorin. Copingstrategierna innebar bland annat att 
ockupera tankarna med annat än det upplevda problemet. Rydén & Stenström (2008) 
beskriver användandet av inriktade copingstrategier som ett sätt att öka förståelsen för hur 
personen individuellt anpassar och hanterar stressfyllda situationer. Vidare menar Folkman & 
Lazarus (1988) att individens aktuella känslotillstånd styr hur den stressfyllda situationen 
kommer att hanteras. Strategierna nyttjas därför ofta i kombination med varandra. 
 
Rydén & Stenström (2008) nämner så kallade copingmönster som en underkategori av 
Lazarus & Folkmans (1984) framtagna strategier. Där ett av copingmönstren avser förmågan 
att kunna uppmärksamma en sak i taget samt förberedelse inför kommande eventuella 
påfrestningar. Rydén & Stenström (2008) beskriver vidare ett annat copingmönster som 
innebär emotionell återhållsamhet, där individen reagerar genom att signalera ett yttre lugn 
vid svåra händelser. Denna typ av strategi upplevs ibland som förnekande, men är ett sätt att 
modulera de känslor som uppstått. Copingmönstret, att acceptera en situation för vad den är 
menar Rydén & Stenström (2008) är det medvetna beslutet att acceptera den nuvarande 
situationen. Avgörande för hur individens tillgång till, och val av copingmönster utgörs av tre 
betydande faktorer. Demografiska faktorer, i form av bland annat ålder, kön, etnisk 
tillhörighet, socioekonomisk status och tidigare erfarenheter. Situationella faktorer är de 
händelser, kontrollerade eller ej, som utlöser någon av strategierna. Den tredje och sista 
beskrivs som sociala faktorer och uttrycks genom stöd av familj, anhöriga och vänner. 
Samtliga faktorer påverkar hur individen hanterar och bemästrar den aktuella situationen 
(ibid). 
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1.6 Problemformulering  
 
Tidigare forskning beskriver de känslomässiga utmaningar som sjuksköterskan ställs inför i 
yrket samt användbara copingstrategier för att hantera de svåra känslorna i mötet med 
patienten. Att arbeta inom hälso- och sjukvården kan innebära hög arbetsbelastning där stress 
förekommer. Professionen medför att sjuksköterskan ställs inför etiska- och moraliska 
utmaningar, där obalans mellan resurs och krav uppstår. För att upprätthålla balansen krävs 
stöd från en fungerande organisation och arbetsledning. Där stödet bildar grunden för en god 
teamsamverkan och är en viktig aspekt och förutsättning för att vara verksam i yrket. 
Författarna vill med studien beskriva de hanteringsstrategier som finns att tillgå för att 
bemästra de svåra känslor som kan uppkomma i mötet med patienten.  

2.1 Syfte 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans hantering av svåra känslor i mötet med patienten.
    

3.1 Metod  
 
Författarna har genomfört en strukturerad litteraturstudie med deskriptiv design. 
Litteratursökningen skedde systematiskt och analysprocessen bearbetades med hjälp av en 
innehållsanalys enligt Kristensson (2014). Se tabell 2. Totalt hittades nio artiklar som 
inkluderades och sammanställdes till studiens resultat.  
 

3.2 Sökstrategi 
 
För att säkerställa att antalet artiklar i sökningens resultat blev så stort som möjligt användes i 
enlighet med Forsberg & Wengström (2013) tre olika ämnesdatabaser där 
omvårdnadsforskning förkom. Medline och Cinahl användes på grund av det breda utbudet 
inom området omvårdnad. Databasen psycINFO nyttjades tillika för att involvera den aktuella 
forskningen inom psykologi. Med hjälp av Svenska MeSH identifierades korrekta MeSH-
termer utifrån de meningsbärande orden “sjuksköterskans”, “patienten”, “hantering” samt 
“svåra känslor”. De framtagna termerna kontrollerades sedan mot syftet genom 
begreppsdefinition och resulterade därefter i ämnesorden nurse-patient relations och 
emotions. För att få en bred bild av sjuksköterskans hantering av svåra känslor gjordes inga 
begränsningar i databaserna när det gällde kön, etnicitet, patientgrupp, ålder eller 
arbetslivserfarenhet. 
 

3.2.1 Sökstrategistegen 
 
Medline: Steg ett i den utformade sökstrategin var att kontrollera de svenska MeSH-termerna 
mot Medlines ämnesord. När termerna hittats söktes ämnesorden i steg två “Nurse-patient 
relations” och “emotions” enskilt för att sedan kombineras med den booleska operatoren 
“AND”. Sökningen begränsades och gav därmed ett mer specifikt resultat (Forsberg & 
Wengström, 2013). “Strategies” var ett meningsbärande ord som inte hittades eller 
definierades som en MeSH-term. Därför integrerades sökordet till de befintliga ämnesorden 
genom användandet av och operatoren “AND”.  Kombinationen resulterade i 112 artiklar. 
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Begränsningar valdes sedan i form av “English language” samt material som publicerats 
mellan år 2000 och 2015. 72 artiklar kvarstod efter de valda begränsningarna.  Se sökmatris, 
bilaga 1. 
 
PsycINFO: Sökstrategin utformades från ämnesord som “Thesaurus” erhöll. För att nå 
korrekta ämnesord i enlighet med den systematiska litteratursökningen användes de tidigare 
identifierade meningsbärande orden. “Nurses”, “patients” och “emotions” blev utvalda 
ämnesord. För att specificera sökningen lades “strategies” till som sökord. De framtagna 
ämnesorden i kombination med sökordet söktes i nästa steg med den booleska operatoren 
“AND”, det resulterade i 70 stycken träffar.   
Sökningen begränsades ytterligare till 45 artiklar genom att inkludera alla artiklar som var 
“peer reviewed”, “English language” samt publicerade inom årsintervallet 2000-2015, se 
sökmatris, bilaga 1.  
 
Cinahl: Den systematiska sökningen påbörjades genom att identifiera ämnesord från de 
meningsbärande orden med hjälp av Cinahls “Headings”. Likt tidigare sökningar resulterade 
följande i “nurse-patient relations” och “Emotions” samt i 
sökordet “Strategies”.  Tillsammans med booleska termen “AND” söktes de berörda orden 
och gav ett utfall på 87 träffar. “Peer reviewed”, “English language” samt tidsintervallet 
2000-2015 användes för att limitera sökningen. Begränsningen resulterade i 55 artiklar, 
se sökmatris, bilaga 1.  
 

3.3.1 Urval 
 
Artiklarna som inkluderades i studien var primärkällor och ansatsen var ett 
sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna beskrev svåra känslor och hur de kunde hanteras. 
Exklusionskriterier var studier som inkluderade studenter samt de artiklar som speglade 
patient- och anhörigperspektiv.    
 

3.3.2 Urvalsstegen  
 
Steg ett och två i urvalsprocessen har skett enskilt i varje databas innan de gemensamt 
inkluderades till det tredje steget. Första steget i urvalet var en titelöversikt i varje enskild 
databas. För att på så sätt urskilja de artiklar som ej ansågs vara relevanta för det beskrivna 
syftet. Andra steget i urvalsprocessen innebar för författarna att var för sig läsa igenom 
artiklarnas abstrakt. Därefter synliggjordes dubbletter och exkluderades innan det tredje steget 
i urvalsprocessen. En av artiklarna som ansågs relevant efter genomgång av abstrakt fick 
uteslutas på grund av att tidskriften varken fanns tillgänglig eller gick att beställas via något 
universitetsbibliotek i Sverige. I ett tredje urvalssteg behandlades alla artiklar i fulltext. I 
enlighet med Kristensson (2014) läste och bedömde författarna studiernas relevans var för sig, 
på så vis minimerades risken att färgas av varandra. Därefter jämfördes bedömningarna med 
varandra och ett gemensamt beslut fattades rörande vilka artiklar som skulle inkluderas. 26 
artiklar uteslöts totalt i det tredje steget. 15 av de artiklarna exkluderades då de var 
sekundärkällor eller erhöll ett resultat som ej ansågs besvara studiens syfte. Åtta artiklar 
uteslöts då de nämnde svåra känslor men inte hur de kunde hanteras samt artiklar som beskrev 
hanteringsstrategier, men ej i samband med svåra känslor. Två artiklar exkluderades då 
sjuksköterskorna endast nämnde strategier åt patientens vägnar. En artikel exkluderades 
ytterligare då forskarna endast gav förslag på eventuella strategier i diskussionen. Sju 
relevanta artiklar inkluderades till studien. För utförligare beskrivning se sökmatris, bilaga 1.  
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3.4 Kompletterande sökning 
 
Författarna valde att utöka materialet då de ansåg att sju stycken artiklar inte var tillräckligt. 
En ny sökning i vardera databas gjordes för att komplettera antalet användbara artiklar. 
Svenska MeSH användes för att identifiera nya MeSH-termer. Ämnesord urskildes och 
följande togs fram i Cinahl, “Emotions”, “nurses”, “coping” samt “adaptation, 
psychological”. De söktes enskilt för att i enlighet med Forsberg & Wengström (2013) sedan 
kombineras följande “Emotions” AND “Nurses” AND “Coping” OR “Adaptation, 
psychological”. För att begränsa antalet funna artiklar limiterades sökningen till “peer 
reviewed”, “English language” samt artiklar publicerade mellan år 2000-2015. 
 
I databasen Medline användes samma strategi som tidigare för att hitta de relevanta 
ämnesorden. “Emotions”, “nurses”, samt “adaptation, psychological” användes i kombination 
med den booleska operatoren “AND”. Begränsning i form av “English language” samt 
tidsperioden 2000-2015 valdes. I den tredje och sista databasen PsycINFO, identifierades 
“Emotions”, “nurses” och “adaptation som ämnesord. De kombinerades och användes med 
operatoren “AND”. Begränsningar så som “peer reviewed”, “English language” samt artiklar 
med publicerings datum mellan år 2000-2015 användes för att limitera sökningen. 
Urvalsprocessen genomfördes likt tidigare beskrivna urvalssteg. Artiklar från de ordinarie 
sökningarna hittades även vilket resulterade i dubbletter, de exkluderades innan ett tredje 
urvalssteg påbörjades. Den kompletterande sökningen resulterade i sju stycken nyfunna 
artiklar som inkluderades och sammanfördes med de sju artiklarna från den ordinarie 
sökningen. För utförligare beskrivning se sökmatris, bilaga 1.  

 
3.5 Värdering 
 
För att kontrollera artiklarnas kvalitet användes Kristenssons (2014) framtagna 
bedömningsmallar. Att arbeta utifrån redan befintliga mallar stärker en systematisk 
granskning. Samtliga fjorton artiklar bedömdes ur den specifika mall som svarade för 
artikelns design. Författarna gick igenom mallarna och dess frågor innan bedömningen 
genomfördes. Eventuella styrkor och svagheter diskuterades för att risken för ett styrt utfall 
skulle minimeras. Efter bedömningsgenomgång av varje enskild artikel diskuterades dess 
innehåll, en artikelmatris för var artikel skrevs, se bilaga 2. En bedömning utfördes där 
artiklarnas styrkor och svagheter vägdes mot varandra. Se exempel på styrkor i tabell 1. Krav 
på kvalité avgjordes i samband med värderingen där artiklar som saknade etisk granskning. 
Studier som inte hade ett tydligt beskrivet syfte samt de som ej upprätthöll en vetenskaplig 
struktur exkluderades. Tre artiklar uteslöts efter värderingen på grund av bristande 
vetenskaplig struktur eller saknad av ett tydligt beskrivet syfte. Ytterligare två artiklar 
exkluderades då en var publicerad av en review-tidskrift och en var ej etiskt granskad. Efter 
avslutad värdering återstod nio artiklar som enligt författarna uppnådde godkänd kvalitet och 
därmed inkluderades till studien.  
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Tabell 1. Exempel på styrkor i värderingen 

 

 
 

3.6 Etiska överväganden 
 
Vid genomförandet av litteraturstudien har i enlighet med Kristensson (2014)  bedömning av 
artiklarna och dess resultat skett objektivt. Författarna har bevarat ett neutralt synsätt genom 
att inte styra eller förvränga studiens material. Alla relevanta artiklar har inkluderats och 
presenterats oavsett resultat.  För att uppnå en etiskt försvarbar litteraturstudie har författarna 
uteslutit egna värderingar och personliga åsikter. I studiens diskussion har författarna genom 
ett respektfullt förförande synliggjort vad som är egen värdering och vad som är presenterat 
resultat. Artiklarna som innefattades i studien har varit etiskt granskade. 
 

3.7 Bearbetning och analys 
 

Artiklarnas innehåll bearbetades och analyserades genom en innehållsanalys. Första steget i 
analysprocessen utgick från att författarna var för sig läst samtliga artiklar flertalet gånger. 
Under genomläsningen fördes anteckningar av tankar kring texten. Kristensson (2014) 
beskriver att arbetet bör ske oberoende av varandra. Innan andra steget diskuterade författarna 
eventuella tankar och tolkningar som framkommit under genomläsning av artiklarna. Nästa 
steg var identifiering av textavsnitt och meningar som svarade till studiens syfte, 
meningsbärande enheter. Tredje steget innebar att 33 koder skapades som kunde sammanfatta 
enheter med liknande betydelse. Koderna jämfördes i ett fjärde steg så likheter och olikheter 
kunde urskiljas, det ledde till att 7 kategorier framkom. Texten, meningsbärande enheter, 
koder samt kategorier lästes alla igen i ett femte steg för att kontrollera att helhetens betydelse 
var densamma (Kristensson, 2014). Efter genomläsning kunde kategorier sorteras och 
huvudkategorier kunde identifieras i ett sjätte steg.  Innehållsanalysen resulterade i två 
huvudkategorier att använda individuella strategier samt vikten av socialt stöd. Med 
subkategorierna distanstagande, avledning, söka styrka i sin tro och känslomässig 
bearbetning. Respektive arbetsgruppen, patientens anhöriga samt vänner och familj. Se 
tabell 2 för utförligare beskrivning. 
 
  

Betydande styrkor enligt författarna  
Citat från studiedeltagarna som verifierar forskarnas resultat 
Forskarens roll tydliggörs i studien 
Forskaren använder sig av flera datainsamlingsmetoder  
Tidigare pilotstudier till grund för aktuell studie 
Varierad population 
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Tabell 2. Exempel från innehållsanalysen 

 
  

Meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Den distanstagande 
strategin användes av 
sjuksköterskorna genom 
psykiskt eller fysiskt 
tillbakadragande från 
patienten. 

Emotionellt och fysiskt 
distanstagande från 
patienten. 

Distanstagande Att använda 
individuella strategier 

Sjuksköterskorna tyckte 
om att ha den där lilla 
stunden för sig själv. 
Bokläsning och träning 
underlättar hanteringen. 

Avleda tankar genom 
meningsfulla aktiviteter. 

Avledning Att använda 
individuella strategier 

Betydelsen av religiös 
tro och bön. Tron på 
Gud indikerar att 
sjuksköterskorna 
används sig av 
spirituella strategier för 
hantering av känslor. 

Religion och tro. Söka styrka i sin tro Att använda 
individuella strategier 

Skratt och humor kan 
vara en strategi för att 
distansera sig från 
patientens problem och 
känslor. 

Humor och skratt för att 
skapa ett känslomässigt 
avstånd. 

Känslomässig 
bearbetning 

 Att använda 
individuella strategier 

Samtal med kollegor 
spelar en viktig roll. 
Under konversationerna 
kan sjuksköterskorna 
samtala om 
arbetsrelaterade känslor 
och problem för att hitta 
lösningar. 

Samtal och stöd från 
kollegor. 

Arbetsgruppen Vikten av socialt stöd 

Patientens familj hjälpte 
sjuksköterskorna att 
hantera svåra situationer. 

Stöd från patientens 
familj. 

Patientens anhöriga Vikten av socialt stöd 

Ibland kan samtal med 
närstående hjälpa 
sjuksköterskorna att 
synliggöra och prata om 
de upplevda känslorna. 

Samtala med vänner och 
familj. 

Vänner och familj Vikten av socialt stöd 
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4.1 Resultat 
 

Det framtagna resultatet grundar sig på nio kvalitativa artiklar där ”att använda individuella 
strategier” samt ”vikten av socialt stöd” var två huvudkategorier. ”Avledning”, ”söka styrka i 
sin tro”, ”känslomässig bearbetning”, ”arbetsgruppen”, ”patientens anhöriga” samt ”vänner 
och familj” var subkategorier som identifierades. För utförligare beskrivning av 
subkategoriernas ursprung, se tabell 3. 
 

Tabell 3. Artiklarnas författare och vilka strategier de belyser 
 Distanstagande Avledning Söka 

styrka i 
sin tro 

Känslomässig 
bearbetning 

Arbetsgruppen Patientens 
anhöriga 

Vänner 
och 
familj 

 

         
Badger (2005) X  X  X X   
Cricco-Lizza 
(2014) 

X X  X X X   
Gerow, Conejo, 
Alonzo, Davis, 
Rodgers & 
Williams 
Domian (2010) 

  X X     

Hammonds & 
Cadge (2013) 

 X   X X X  
Hayward & 
Tuckey (2011) 

     X   
Jannati, 
Mohammadi & 
Seyedfatemi 
(2011) 

  X X X  X  

Michaelsen 
(2011) 

X   X     
Pergert, 
Ekblad, Enskär 
& Björk (2008) 

X    X    

Rowe (2012)  X X X     

 

4.2 Att använda individuella strategier 
!
4.2.1 Distanstagande 
 
Enligt Pergert, Ekblad, Enskär & Björk (2008) krävs en balans mellan distansering och 
involvering i mötet med patient och anhöriga. Sjuksköterskorna i Pergerts et al. (2008) studie 
beskrev att de måste vara på sin vakt och hålla den emotionella distanseringen för att orka 
med den känslomässiga press som uppstod i samband med mötet. En del av sjuksköterskorna 
beskrev hur de lät en arbetskollega ta över när frustration och ångest blev för påtaglig. Genom 
distanstagandet kunde de få en paus från patienten då reflektion kring känslor och tankar blev 
möjligt (Cricco-Lizza, 2014; Badger, 2005 & Michaelsen 2012). Michaelsen, (2012) redogör 
även för betydelsen av ett psykologiskt distanstagande, genom att ej vara emotionellt 
närvarande i patientmötet. Cricco-Lizza (2014) och Hayward & Tuckey (2011)  tar upp ett 
annat utförande av distansering där sjuksköterskan istället fokuserade på den kliniska rollen 
och lämnade känslorna utanför. Hayward & Tuckey (2011) menade vidare att 
sjuksköterskorna distanserade sig genom att alternera distanstagande med att vara emotionellt 
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närvarande i nuet. Genom användandet av hanteringsstrategin kunde sjuksköterskorna i 
studien skydda sig bakom sin professionella identitet. De tydliggjorde att patientens och 
anhörigas känslor bör beaktas men att behovet inte alltid kan tillgodoses (ibid). Cricco-Lizza 
(2014) beskrev även hur en del av sjuksköterskorna undvek ögonkontakt med patient och 
anhöriga i situationer som upplevdes känslomässigt påfrestande.  
 

4.2.2 Avledning 
 
En del av sjuksköterskorna skapade en strategi som innebar att de distraherade sig genom 
avledande aktiviteter, för att på så sätt skapa ett avbrott från arbetet. De nämnde aktiviteter 
som motion, titta på tv, lyssna på musik, bokläsning samt avkoppling. Syftet med avledningen 
var att rikta uppmärksamheten bort från de känslomässiga utmaningarna som uppstod i arbetet 
(Hammonds & Cadge, 2013; Rowe, 2012 & Cricco-Lizza, 2014). Sjuksköterskorna i Cricco-
Lizzas (2014) studie påtalade även vikten av ha sina lediga dagar för återhämtning och 
möjligheten att tänka på annat än arbetet. Rowes (2012) resultat skilde sig däremot från 
övriga resultat då några av sjuksköterskorna i studien använde alkohol som ett verktyg för att 
avleda arbetsrelaterade känslor. En annan strategi som Rowe (2012) nämnde var byte av 
arbetsuppgifter eller jobb när det känslomässiga engagemanget inte längre kunde hanteras.  
 

4.2.3 Söka styrka i sin tro 
 
Enligt Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers & Williams Domain (2010) var tro och 
spirituellt välmående en viktig strategi för en del av sjuksköterskorna i deras känslohantering. 
De förklarade att betydelsen av att ha en tro på någon/ något samt tron på ett liv efter döden 
hjälpte dem i bearbetningen av den känslomässiga involveringen. Rowe (2012) uppgav att en 
femtedel av sjuksköterskorna i studien bad för att minimera och glömma sin ängslan och oro 
över en händelse, patient eller anhörig. Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi (2011) & Badger 
(2005) beskrev tron på gud alternativt en existentiell tro som en strategi för att hantera 
emotionell påfrestning, där sjuksköterskorna använde sig av bönen för att hitta styrka.  
 

4.2.4 Känslomässig bearbetning 
 
Sjuksköterskorna i studien från Jannati et al. (2011) uttryckte att tillfredsställelse och 
uppskattning i arbetet hjälpte dem att hantera den känslomässiga involveringen. De beskrev 
att när de hjälpte en patient till en förbättrad hälsa eller välmående, kände sjuksköterskorna 
sig tillfreds.  Vidare nämnde Jannati et al. (2011) betydelsen för sjuksköterskornas 
känslohantering i form av strategin att våga synliggöra sina känslor, oavsett vilket 
känslotillstånd som gav sig uttryck. Att även ta itu med känslorna omgående och inte ignorera 
dem underlättade deras hantering av känslotillstånden. Michaelsen (2011) & Cricco-Lizza 
(2014) beskrev att en del av sjuksköterskorna använde sig av humor för att lätta upp den 
spända stämningen i både mötet med patient och anhöriga men även inom personalgruppen. 
Jannati et. al (2011) & Rowe (2012) visade en användbar hanteringsstrategi som innebar 
positivt tänkande samt att sjuksköterskorna såg det positiva i varje situation. Gerow et al. 
(2010) beskrev en strategi där skapandet av en fridfull miljö för patienten i livets slutskede 
hjälpte sjuksköterskorna i deras avslut med den enskilda patienten. Genom ett avslut skapades 
förutsättningen att gå vidare och sjuksköterskorna upplevde lättnad i den känsliga situationen 
(ibid). 
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4.3 Vikten av socialt stöd 

 
4.3.1 Arbetsgruppen 
 
Sjuksköterskorna i Hammonds & Cadge (2013) & Cricco-Lizza (2014) använde det kollegiala 
stödet som en hanteringsstrategi vid svåra känslor i mötet med patienten. Stödet från 
kollegorna innebar en förståelse för varandras känslor och uttryck vilket bidrog till att 
sjuksköterskorna bekräftade varandras existens. Badger (2005) beskrev betydelsen av 
kollegorna och samtal i grupp under arbetspassen. Det skapade ett förtroende för varandra och 
en trygghet i arbetsgruppen där hjälp och stöd erfordrades. Pergert et al. (2008) beskrev även 
strategin, där utbyte av fysisk kontakt i form av kramar var vanligt förekommande. Pergert et 
al. (2008) tydliggör vidare att strategin var användbar i en aktuell situation men också i 
hanteringen av de medföljande känslorna på lång sikt. Enligt Jannati et al. (2011) var strategin 
betydande då sjuksköterskorna hittade en lösning på det som bekymrade dem och på så sätt 
skapades sedan ett lugn hos sjuksköterskorna.  
 

4.3.2 Patientens anhöriga 
 
Att känna en tillhörighet med patientens anhöriga var något som sjuksköterskorna i 
Hammonds & Cadge (2013) ansåg som tröst. Sjuksköterskorna menade att en god kontakt 
med de anhöriga, underlättade att uttrycka sina känslor och fungerade som en strategi. På så 
sätt konfronterades och bejakades de uppkomna känslorna. Sjuksköterskorna beskrev vidare 
att det var viktigt att känna stöd och uppriktighet från patientens anhöriga (ibid). Likt 
resultatet i Hammonds & Cadge (2013) visade Hayward & Tuckey (2011) betydelsen av 
anhörigas närvaro och stöd. Genom samtal och utbyte av erfarenheter skapades en annan 
relation och ömsesidig förståelse. Cricco-Lizza (2014) beskrev hur en del av sjuksköterskorna 
bjöd in anhöriga i samtal rörande film, mat och sociala aktiviteter. På så vis fick båda parter 
en mental paus från en annars ansträngd miljö. Badger (2005) visade däremot att anhöriga kan 
ha en annan verkan.  Då sjuksköterskorna i studien beskrev skillnaden av att vårda en patient 
utan anhörigas åskådning. De upplevde att stressen minimerades i samma stund som de 
anhöriga försvann ut från salen och ut ur den personliga sfären (ibid).  

 

4.3.3 Vänner och familj 
 
Hammonds & Cadge (2013) & Jannati et al. (2011) beskrev vänner och familjens betydelse i 
hanteringen av känslor som uppkommit på arbetet, då sjuksköterskorna använde sig av 
samtal. De menade att familjen och vännernas neutrala perspektiv gav en annan bild och 
uppfattning av det aktuella känslotillståndet. Några av sjuksköterskorna beskrev istället hur de 
upplevde tröst i att ha en familjemedlem eller vän som arbetade inom vården. De menade att 
en närståendes förståelse av yrkesrollen var ett givande stöd (ibid). Genom att samtala med 
vänner och familj kunde sjuksköterskorna bearbeta känslan, gå vidare och därmed lämna de 
arbetsrelaterade tankarna. Jannati et al., (2011) beskrev däremot att det krävdes en 
medvetenhet om känslorna samt betydelsen av att undvika integrering mellan privatliv och 
arbete. 
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4.4 Sammanfattning av resultat  
 
I studiens resultat framkom individuella strategier, där distanstagande innebar att 
sjuksköterskorna distanserade sig genom att ta avstånd från patient och anhöriga såväl fysiskt 
som emotionellt. Avledning var en annan individuell strategi, där aktiviteter hjälpte 
sjuksköterskorna att rikta uppmärksamheten bort från de arbetsrelaterade känslorna. 
Känslomässig bearbetning var en strategi där sjuksköterskorna använde sig av humor och 
skratt för att hantera de svåra känslorna. Socialt stöd i form av samtal och utbyte av 
erfarenheter från arbetsgruppen eller sjuksköterskans vänner och familj var en annan strategi 
som framkom i resultatet.  

5.1 Diskussion 
 

5.2 Metoddiskussion 
 
Valet av studiens metod grundade sig på den ansats som ansågs lämpa sig bäst för det 
beskrivna syftet. Då hanteringsstrategier för sjuksköterskor skulle identifieras var avsikten att 
få en bred bild där klinikenhet eller geografisk plats inte hade betydelse för resultatet. Artiklar 
som inkluderades var från Iran, USA, Australien och Skandinavien. Som tidigare nämnt ville 
författarna få ett brett och omfångsrikt material, en strukturerad litteraturstudie var därför av 
relevans. Valet av databaser baserades på relevans för ämnesområdet omvårdnadsvetenskap 
(Kristenson, 2014). Databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO innehöll artiklar som svarade 
till syftet. En provsökning genomfördes för säkerställandet av ett tillräckligt material samt 
relevans av sökorden.  Då en kompletterande sökning var nödvändig, ställs frågan om rätt 
sökord använts från början. Det som talar för beslutet att genomföra en kompletterande 
sökning med andra sökord, var att i sökningen framkom artiklar som tidigare inte hittats. Med 
hjälp av båda sökningarna har författarna fått tillgång till relevanta artiklar för syftet. 
Årsintervallet 2000-2015 valdes som begränsning i sökningen. Författarna anser att femton år 
var av relevans för att säkerställa ett brett material. De är medvetna om att intervallet kan 
anses som stort inom forskningen, men menar att valet av hanteringsstrategier inte förändras 
över tid. Efter vald begränsning var den äldsta inkluderade artikeln från år 2005 och den 
senaste från år 2015, vilket gav studiens material ett tidsspann på tio år. Med samma breda 
tankesätt valdes inga begränsningar i form av kön eller etnicitet. För att på så sätt inte forma 
en stereotyp bild av sjuksköterskan och dennes val av hanteringsstrategier. I urvalssteg ett och 
två genomfördes litteraturgenomgången i en databas åt gången. På så sätt kunde en bra 
överblick och struktur i processen upprätthållas och därmed även en systematik genom hela 
urvalsförförandet. 
 
I samtliga urvalssteg har artikelbortfallet varit stort, något som kan vara på grund av de valda 
exklusionskriterierna. Syftet var att beskriva sjuksköterskornas hantering av svåra känslor i 
mötet med patienten och därmed har alla studier ur patient-, anhörig- och studentperspektiv 
uteslutits. Kristenson (2014) beskriver att en litteraturstudie kan innefatta såväl kvalitativa 
som kvantitativa artiklar för att stärka studieresultatet. Därför hade det enligt författarna varit 
önskvärt att ha med artiklar med båda ansatserna. Det visade sig dock att efter 
relevansbedömning och värdering kvarstod endast artiklar med kvalitativ metod. I 
värderingen av artiklarnas kvalité användes Kristensons (2014) redan framtagna 
granskningsmall. Med hjälp av den kunde artiklarnas styrkor och svagheter identifieras. För 
vidare beskrivning se artikelmatris, bilaga 2. 
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Artiklarnas styrkor och svagheter vägdes mot varandra. Då författarna ansåg att en svaghet 
kan väga tyngre än fem styrkor, sänks den totala artikelns kvalité. Ett krav på de inkluderade 
artiklarna var att de skulle vara etiskt granskade, något som inte nämndes i två av dem. 
Författarna sökte fram respektive tidskrift för artiklarna och kontrollerade deras krav på den 
etiska granskningen. Genomförandet av bearbetning och analys skedde i enlighet med 
Kristensons (2014) beskrivna innehållsanalys. Genom valet av bearbetnings- och analysmetod 
har denna uppsats författare arbetat för att inte förlora eller förvränga resultatet under 
processens gång. Se tabell 2. 
 
I studierna av Hammonds & Cadge (2013), Hayward & Tuckey (2011) & Rowe (2012) har 
forskarna erbjudit populationen pengar för sitt deltagande. Vilket är något som skulle kunna 
styra antalet deltagare till studien, något som skulle kunna styra resultatet då fler deltagare 
inkluderats i populationen. Författarna anser dock att sjuksköterskans hantering av svåra 
känslor inte kan påverkas av en sådan faktor, utan görs för egen vinnings skull. Michaelsens 
(2011) studie saknar en utförlig metoddiskussion, något som författarna har i beaktande, men 
de anser att studiens styrkor väger upp. Se artikelmatris, bilaga 2. I studien av Rowe (2012) 
förklaras en tidigare känd relation till några av deltagarna, vilket skulle kunna innebära ett 
styrt resultat. Då forskaren synliggör relationen och för ett resonemang i diskussionen anser 
författarna att de tidigare kända relationerna inte har betydelse för resultatet. I de flesta av 
artiklarnas urval framgår fördelning av kvinnor och män i populationen, där majoriteten 
uppges vara kvinnor. Trots de beskrivna urvalen nämns inga skillnader gällande kön i 
resultaten. Då studiedeltagarna ses ur sin professionella yrkesroll som sjuksköterskor. Som 
Lindquist et al. (2012) & Sonnby-Borgström (2012) beskriver att alla människors 
känslotillstånd framkommer i ett samspel mellan kroppsliga reaktioner och det limbiska 
systemet. Trots likheter i hur känslorna uppkommer anser författarna att skillnader kan finnas 
i hur strategierna väljs och används ur ett genusperspektiv.  
 

5.3 Resultatdiskussion 
 
Pergert et al. (2008)  & Cricco-Lizza (2014) menar att sjuksköterskorna i studierna bör 
behålla den emotionella distansen gentemot patient och anhöriga, för att på lång sikt orka med 
den känslomässiga pressen. Författarna till denna studie menar att distanstagande som strategi 
bör beaktas med försiktighet. Då patient och anhöriga kan uppleva sjuksköterskan som 
ointresserad om distansen blir för tydlig. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2012) ska 
sjuksköterskan agera professionellt genom respekt, lyhördhet, medkänsla samt med en 
trovärdighet. Pergert et al. (2008) beskrev att en balans mellan distansering och involvering i 
mötet med patient och anhöriga är en nödvändig faktor i yrkesrollen som sjuksköterska. Blir 
emotionellt/ psykiskt distanstagande ett medvetet beteende, där sjuksköterskans beslut och 
handlingar styrs av egna intressen kan det professionella förhållningssättet utmanas (Holm 
2009).   
 
Sjuksköterskorna i Badger (2005) & Michaelsen (2012) överlämnar såväl patientansvar som 
arbetsuppgifter till en medarbetare när känslorna blev överväldigande och en paus behövdes. 
Författarna anser att pausen inte alltid är möjlig på grund av den ansträngda arbetssituationen 
som kan infinnas. Beroende på vilken klinikenhet, arbetslivserfarenhet, teamets funktionella 
roll samt organisationen bakom, kan överlåtandet av patient och arbetsuppgift möjliggöras. 
Om den aktuella situationen tillåter och om vården bedrivs i enlighet med 
patientsäkerhetslagen (SFS:2010:659) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS:1982:763) ser 
författarna inga risker eller hinder med överlåtelsen. 
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Berlin (2013) beskriver teamets funktion och det transparenta arbetssättet där möjligheten att 
täcka upp för varandra samt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan kollegor blir nåbart. 
En faktor som utgör grunden för en god teamsamverkan är organisationen bakom. Utan en 
fungerande arbetsledning blir arbetsgruppen ansträngd och osämja kan skapas. Vidare 
beskrivs det transparenta förhållningssättet och en tydlig arbetsledning som en förutsättning 
för att skapa en enhetlig strävan mot gemensamma mål (ibid). 
 
I resultatet framkom avledande aktiviteter som en strategi. Där en del av sjuksköterskorna 
nämner fysisk aktivitet som en god effekt i hanteringen av utmanande känslotillstånd 
(Hammonds & Cadge, 2013; Cricco-Lizza, 2014; Rowe, 2012). En annan form av avledning 
var alkoholkonsumtion, något som en del av sjuksköterskorna i Rowe (2012) använde sig av. 
Författarna anser att det kan vara en flykt från de känslor och tankar som upplevs som 
känslomässigt påfrestande. Lazarus & Folkman (1984) bekräftar den undvikande strategin där 
upplevda problem och känslor hanteras genom att distrahera sig i form av rökning, sprit eller 
droger. Att distrahera sig genom ett sådant beteende kan enligt författarna vara skadligt för 
den personliga hälsan. Som Svensk Sjuksköterskeförening (2012) beskriver har 
sjuksköterskan ett ansvar över patientens hälsa genom att upprätthålla den egna hälsan. I 
resultatet framkommer studier från bland annat Iran, USA och Skandinavien. Författarna är 
medvetna om att kulturella och geografiska skillnader kan ha inverkan på samhällets 
acceptans och synsätt gällande de strategier som sjuksköterskan använder sig av. 
 
Vidare beskrivs ett annat flyktbeteende där några av sjuksköterskorna i Rowe (2012) valde att 
byta arbete när de upplevde att det känslomässiga engagemanget blev för stort. Författarna 
anser att den undvikande copingstrategin är ett sätt att tillfälligt skjuta bort det som upplevs 
känslomässigt ansträngande. Vilket kan innebära att beteendemönstret inte bryts och 
känslorna blir istället överväldigande för individen i fråga. Författarna anser att en långsiktig 
och hållbar hanteringsstrategi bör användas, där rätt verktyg hittats för att bemästra känslorna. 
Fysisk aktivitet är ett exempel på en avledande strategi som författarna förespråkar, där en 
positiv inverkan på sjuksköterskans livskvalité kan ses. Författarnas resonemang stärks kring 
strategin då den anses ha en god effekt för reducering av stress (Martins & Robazzi, 2009; 
Lindfors, Boman & Alexanderson, 2012 & Lazarus & Folkman 1984). Att använda humor 
och skratt som hanteringsstrategi är något som förekommer hos sjuksköterskorna i Cricco-
Lizza (2014) & Michaelsen (2012). Författarna menar att strategin behövs i yrket. Vilket 
stärks av Wanzer, Booth-Butterfield & Booth-Butterfield (2005) som beskriver humor och 
skratt som ett verktyg för känslomässig hantering. Författarna anser däremot att en balans 
mellan humor och allvar är nödvändig samt att det krävs en medvetenhet om humorns 
motsatta effekt då den kan uppfattas som förolämpande. Strategin bör användas med 
försiktighet för att inte kränka patientens integritet. Författarnas resonemang stärks av Wear, 
Aultman, Warley & Zarconi, (2006). Betydelsen av stöd och samtal med kollegor är en 
beskriven hanteringsstrategi (Badger, 2005; Cricco-Lizza, 2014; Hammonds & Cadge, 2013; 
Jannati et al., 2011 & Pergert et al., 2008 ). Författarna anser att kontinuerliga samtal där 
upplevda känslor och tankar diskuteras, är ett bra sätt att bemöta och bemästra de aktuella 
känslorna. Resonemanget stärks av Martins & Robazzi (2009) som beskriver att samtal med 
kollegor bidrar till hantering av de upplevda känslorna samt att en ökad förståelse och tillit för 
varandra möjliggörs. 
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Den ovan nämnda strategin i form av stöd och samtal liknas med Lazarus & Folkmans (1984) 
probleminriktade copingstrategier. Där aktivt sökande av stöd och hjälp från andra individer 
bidrar till en reducerad stress. Valente & Saunders (2002) tillsammans med Huynh, Alderson 
& Thompson (2008) & Pelletier-Hibbert (1998)  stärker resonemanget kring betydelsen av det 
sociala stödet och utbytet av erfarenheter med kollegorna. Författarna anser att ett väl 
fungerande team är betydande för den ovan nämnda strategin. I ett arbetsteam där oenighet 
förekommer, tror författarna att det kan vara svårt att finna det behövda stödet samt hitta 
möjligheter och mod till samtal med sina kollegor. Genom samarbete och informationsutbytet 
mellan teamets medarbetare ökar förståelsen och förmågan att sätta sig in i andras situationer 
och upplevda känslor (Berlin, 2013). Likt Wilson & Krishbaum (2011) & Berlin (2013) 
tycker författarna att arbetsgruppen bör vara väl sammansatt. Där tillit för varandra är en 
förutsättning för att utbyte av stöd och erfarenheter ska vara möjligt. Att söka stöd hos vänner 
och familj samt behovet av samtal, där en neutral bild kan framkomma beskriver 
sjuksköterskorna som en strategi i studierna av Hammonds & Cadge (2013) & Jannati et al. 
(2011).  Författarna ser behovet av stöd från vänner och familj, som ett sätt att inge tröst och 
trygghet utanför arbetet. Vilket stöds av Huynh et al. (2008) & Valente & Saunders (2002). 
 
Författarna har uppfattningen om att ett fungerande team har större nytta av samtal med 
kollegor på arbetsplatsen än med vänner och familj. På grund av att de känslomässiga 
svårigheterna bearbetas och hanteras i direkt anslutning till arbetspasset istället för att ta med 
sig jobbet hem. Att direkt hantera de upplevde svårigheterna stärks av Lazarus & Folkmans 
(1984) probleminriktade copingstrategier. För att säkerställa att samtalen sker i enlighet med 
offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) anser författarna att samtalen bör tas med 
kollegor istället för med sjuksköterskans vänner och familj.  
 
I det presenterade resultatet framkommer hanteringsstrategier av kvinnliga och manliga 
sjuksköterskor från olika delar av världen med olika etniska tillhörigheter och kulturer. 
Författarna anser att varje individ bakom sjuksköterskerollen oavsett kön, etnisk tillhörighet 
eller kulturella aspekter upplever svåra känslor av samma karaktär. Egna tillgångar och 
resurser för hur känslorna kan bemästras utgör grunden för hanteringen. De menar således att 
de ovan nämnda faktorerna kan ha påverkan men behöver ej vara avgörande i valet av 
strategi. Studiens författare ställer sig frågan om resultatet hade sett annorlunda ut om 
populationen speglat en homogen grupp av endast män. Förmodligen inte, då resultatet visar 
på en likartad hantering av svåra känslor oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller 
geografiskt område. Rydén & Stenström (2008) & Lindquist et al. (2012) stärker författarnas 
resonemang kring individens förmåga att uppleva samma kärna av känslotillstånd samt 
faktorer så som kulturs betydelse i hur de fysiologiska reaktionerna formas.  
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6.1 Slutsats 
 
Sjuksköterskans individuellt fungerande strategier skapar förutsättningen till en reducerad 
emotionell påverkan. Hanteringsstrategin för en sjuksköterska behöver dock inte vara den bäst 
fungerande för kollegan. Valet av strategi bör därför avvägas och ses utifrån de egna 
erfarenheter och resurser som sjuksköterskan har att tillgå. Behovet av stöd från kollegor och 
en god teamsamverkan har belysts. Organisationen bakom den enskilda sjuksköterskan har ett 
ansvar. Det borde därför ligga i arbetsledningens intresse att ständigt vilja utveckla och 
utbilda teamets deltagare individuellt samt på gruppnivå. Genom att tillgodose behoven hos 
de anställda sjuksköterskorna i form av teambuilding och andra aktiviteter, bidrar 
arbetsledningen till en enhetlig strävan mot gemensamma mål i arbetsgruppen. Vilket kan 
leda till att den individuella sjuksköterskan motiveras till att stanna kvar i yrket.  

6.2 Kliniska implikationer 
 
Studiens resultat kan bidra till att sjuksköterskan blir medveten om de strategier som finns att 
tillgå. En ökad förståelse om den individuella hanteringen samt hur de används i praktiken 
skapar förutsättningar för en god teamsamverkan. Socialt stöd i form av samtal med kollegor 
bör enligt författarna prioriteras. Då strategin har en betydande funktion i sjuksköterskans 
hantering av de svåra känslorna. Genom att uppmärksamma strategierna kan kunskap och 
erfarenhet utbytas inom arbetsgruppen. Medvetenhet och förståelse hos sjuksköterskan kan 
bidra till en insikt om varför och hur strategierna nyttjas. Litteraturstudien kan ha betydelse 
såväl för den individuella sjuksköterskan som på gruppnivå. En ökad kunskap om strategierna 
och hur de används medför respekt och lyhördhet för varandra i känslohanteringen.  

6.3 Fortsatt forskning 
 
En anledning till varför det krävs vidare kunskapsutveckling inom det belysta området är på 
grund av dagens mångkulturella samhälle. Genom en ökad förståelse för varandras känslor 
och handlingar skapas förutsättningar för ett fungerande team. Eventuella skillnader i 
hanteringen av svåra känslor gällande kön, ålder, etnicitet samt religion bör därför 
tydliggöras. Vidare forskning skapar således kunskap, förståelse och respekt för det 
mångkulturella teamet. 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Badger, J. (2005).  
 

A descriptive study of coping 
strategies used by Medical 
Intensive Care Unit nurses during 
transitions from cure- to comfort-
oriented care.  
 

Heart & Lung, 34(1), 63-68. 
Doi:10.1016/j.hrtlng.2004.08.005.  
 

USA 

 

Beskriva intensivvårds-
sjuksköterskors 
copingmönster vid vård av 
patienter vars medicinska 
behandling övergått från 
kurativ- till palliativvård.  

Metod och design: Kvalitativ 
studie med deskriptiv design.  
Inklusionskriterier: 
Intensivvårdssjuksköterskor inom 
medicin på ett sjukhus i nordöstra 
USA.  
Exklusionskriterier: De som inte 
var specialiserade till 
intensivvårdssjuksköterskor.  
Urvalsförförande: Strategiskt 
urval.  
Urval: 24 stycken 
intensivvårdssjuksköterskor, 19 
kvinnliga och 5 manliga.  
Datainsamling: Frågeformulär, 
anteckningar från inspelade 
fokusgruppsintervjuer som 
transkriberades, samt observationer 
med anteckningar. Datamättnad 
uppnåddes enligt forskarna. 
Dataanalys: Innehållsanalys. 

Styrkor: 
Författarens roll 
samt förförståelse 
beskrivs. 
Verifierbarhet i 
form av citat, djup 
och omfångsrik 
datainsamling. 
Resultat är 
överförbart till 
annan palliativ 
vård.  Tidsperiod 
för datainsamling 
uppges. 
Fokusgrupper. 
 
Svagheter: Ingen 
diskussion om 
studiens 
uppbyggnad eller 
gång finnes.  

Strategier som 
användes för att 
hantera det 
känslomässiga 
engagemanget var:  
 
1. Religion/ 
existentiell tro 
 
2. Ömsesidigt stöd 
 
3. Distanstagande  



 

!

Bilaga 2, Artikelmatris         2(9) 

        
 

Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Cricco-Lizza, R. (2014).  

The need to nurse the nurse 
Emotional labor in Neonatal 
intensive care. Qualitative  

Health Research, 24(5), 615-
628. 
Doi:10.1177/104973231452881
0 
 

USA 

 

Undersöka det 
känslomässiga 
arbetet och vilka 
copingstrategier 
sjuksköterskor 
använder sig av.  

Metod och design: Kvalitativ 
studie med explorativ design. 
 
Inklusionskriterier: Framgår ej 
Exklusionskriterier: Framgår 
ej 
Urvalsförförande: Strategiskt 
urval.  
Urval: 114 
intensivvårdssjuksköterskor på 
en neonatalavdelning i USA. 
Med varierande kulturella 
bakgrunder. De var mellan 22 
och 51 år gamla.  
Datainsamling: Observationer 
med fältanteckningar och 
formella intervjuer som spelades 
in och transkriberades.  Enligt 
forskarna uppnåddes 
datamättnad.  
Dataanalys: Skedde parallellt 
med datainsamling, genom att 
kategorisera innehållet för att 
sedan jämföra och upptäcka 
mönster.  

Styrkor: Författaren 
nämns i ett inifrån-
perspektiv. 
Tidsåtgång för 
intervjuer och 
observationer stärker 
tillförlitligheten. 
Citat finnes. 
Omfångsrik data.  
 
Svagheter: 
Författarens 
förförståelse 
beskrivs ej.  

I studiens resultat beskrivs 
följande kategorier och 
strategier vid känslomässigt 
engagemang.  
 
 
1. Träning 
 
2. Vila 
 
3. Avleda tankar genom 
meningsfulla aktiviteter.  
 
4. Socialt stöd från teamet.  
 
5. Tillåta sig att ta en paus vid 
emotionellt laddade 
situationer. 
 
6.  Koppla bort känslor och 
fokusera på arbetet 
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Författare 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Gerow, L., Conejo, P., Alonzo, 
A., Davis, N., Rodgers, S. & 
Williams Domian, E. (2010).  

Creating a curtain of protection: 
Nurses´exeperiences of grief 
following patient death.  

Journal of Nursing Scholarship, 
42(2), 122-129.  
Doi: 10.1111/j.1547-
5069.2010.01343.x 
 

USA  

Beskriva de levda 
erfarenheterna hos 
sjuksköterskor som 
omges av patienters 
bortgång. 

Metod och design: Kvalitativ 
studie med deskriptiv design.  
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som vårdat en 
döende patient oberoende på 
geografisk plats, ålder, 
specialistutbildning eller ålder på 
patient dem vårdat.   
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inte vårdat en 
döende patient exkluderades.  
Urvalsförförande: Strategiskt 
urval. 
Urval: 11 stycken sjuksköterskor 
i åldrarna 29-61 år. Med 
erfarenhet mellan 3 och 43 år 
inom olika specialistområden.  
Datainsamling: Djupintervjuer 
med en semistrukturerad guide, 
spelades in och transkriberades. 
Dataanalys: Fenomenologisk 
hermeneutisk metod.  

Styrkor: Citat hittades 
vilket stärkte 
verifierbarheten. 
Forskarnas roll och 
förförståelse beskrevs. 
Tid för datainsamling 
uppgavs. Resultatet är 
överförbart då 
studiedeltagarna 
rekryterades från olika 
specialistområden. 
Intervjuguide användes.  
 
Svagheter: Ej tydlig 
urvalsmetod. Bortfall 
nämns inte i urvalet. 
Antal involverade 
sjukhus nämns inte.  

Två hanterings-
strategier vid 
känslomässigt 
engagemang hittades i 
studien:  
 
1. Religiös tro/ 
spirituellt välmående. 
 
2. Avslutsritualer. 
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Författare,  
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hammonds, C. & Cadge, W. 
(2013). 

Strategies of emotion 
management: Not just on but off 
the job.  

Nursing Inquiry, 21(2), 162-
170.  
Doi:10.1111/nin.12035  
 

USA 

 

Förstå hur 
sjuksköterskor 
hanterar 
jobbrelaterade 
känslor.  

Metod och design: Kvalitativ 
studie med explorativ design. 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbetade på 
neonatalavdelning samt 
intensivvårdsavdelning inom 
medicin.  
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbetade 
inom andra kliniker.  
Urvalsförförande: Strategiskt 
urval. 
Urval: 37 sjuksköterskor, 34 
kvinnliga och 3 manliga från ett 
sjukhus i Nordöstra USA. I en 
ålder mellan 20 och 60 år.   
Datainsamling: Intervjuer som 
spelades in och transkriberades. 
Datainsamling och analys sker 
parallellt för att skapa nya, 
aktuella frågor.  
Dataanalys: Innehållsanalys 

Styrkor:  
Analysprocessen 
utgjordes av mer än 
en person.  Citat 
stärker studiens 
verifierbarhet, 
tidsperiod för 
datainsamling 
beskrivs. Forskarnas 
roll tydliggörs. 
Resultatet är 
överförbart då 
sjuksköterskor från 
två olika avdelningar 
deltog.  
 
Svagheter: 
Deltagarna erhöll en 
summa pengar. 
Forskarnas 
eventuella 
förförståelse 
beskrivs ej.  

Följande strategier framkom i 
studiens resultat:  
 
 
1. Stöd från kollegor 
 
2. Prata med patientens familj 
 
3. Socialt stöd  
 
4. Avledande aktiviteter 



 

!

Bilaga 2, Artikelmatris           5(9)

          
  

Författare, 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hayward, R. & Tuckey, M. 
(2011).  

Emotions in uniforms: How 
nurses regulate emotion at work 
via emotinal boundaries.  
 

Human Relations, 64(11), 
s1501-1523. 
Doi:10.1177/ 
0018726711419539. 

Australien 

 

Undersöka hur 
och varför 
hanteringen av 
emotionella band 
användes i olika 
arbetssituationer.  

Metod och design: Kvalitativ 
studie med explorativ design. 
Inklusionskriterier: De 
sjuksköterskor som var 
legitimerade från två olika 
sjukhus i Australien samt hade 
kontinuerlig patientkontakt. 
Exklusionskriterier: Framgår ej.  
Urvalsförförande: Strategiskt 
urval. Förfrågan om deltagande 
skedde via mail (30 stycken, 
ingen svarade) och brev (60 
stycken, 14 svarade). 
Urval: 14 stycken sjuksköterskor 
från olika avdelningar i ålder från 
24-52 och med en erfarenhet från 
14 månader till 33 år. 
Datamättnad uppnåddes enligt 
forskarna efter 12 intervjuer.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer, 
inspelade och transkriberade. 
Dataanalys: Innehållsanalys. 

Styrkor: Författarnas 
roll samt deras 
förförståelse är beskrivet. 
Citat och delar av 
analysprocessen 
synliggörs, stärker 
verifierbarhet och 
tillförlitlighet. Medvetet 
brett urval från olika 
enheter. Resultatet är 
överförbart.   
 
Svagheter: Deltagarna 
erhöll en summa pengar 
som kompensation.  

Resultatet gav två 
Strategier för 
känslomässig hantering: 
 
1. Emotionellt 
distanstagande. 
 
2. Emotionellt stöd hos 
patient-anhörig och 
medarbetare.  
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Författare, 
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Jannati, Y., Mohammadi, R. & 
Seyedfatemi, N. (2011).  

Iranian clinical nurses’ coping 
strategies för job stress.  

Journal of Occupational Health, 
53, 123-129. Hämtad från 
Medline. 
 

Iran 

 

Utforska 
copingstrategier 
som används av 
de iranska 
kliniska 
sjuksköterskorna.  

Metod och design: Kvalitativ 
studie med explorativ design. 
Inklusionskriterier: De som 
arbetat som sjuksköterskor under 
minst ett år.  
Exklusionskriterier: De som 
arbetat mindre än ett år.  
Urvalsförförande: Ett första 
strategiskt urval som följdes av 
ett teoretiskt urval.   
Urval: 28 sjuksköterskor från 
fem olika universitetssjukhus i 
Iran.  
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer som 
spelades in och transkriberades. 
Samt observationer. 
Datamättnad uppnåddes enligt 
forskarna efter 28 intervjuer. 
Dataanalys: Innehållsanalys 
med stöd från grounded theory.  

Styrkor: Citat som 
stärker 
verifierbarheten. 
Resultat kan vara 
överförbart pga. 
Antal deltagare samt 
djup och omfångsrik 
data. Pilotstudie 
genomförd som 
grund för senare 
använd 
intervjuguide. 
 
Svagheter: 
Forskarnas 
eventuella 
förförståelse 
synliggörs ej.  

I studiens resultat 
identifierades följande 
strategier för känslomässigt 
engagemang: 
 
1. Emotionell tillfredsställelse 
på arbetet. 
 
2. Synliggöra känslor. 
 
3. Finna själsligt lugn. 
 
4. Positivt tänkande.  
 
5. Samspel med kollegor. 
 
6. Samspel med sin familj. 
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Författare,  
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Michaelsen, J. (2011).  

Emotinal distance to so-called 
difficult patients.  

Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 26, 90-97. 
Doi:10.1111/j.1471-
6712.2011.00908.x 
 

Danmark 

 

Utforska 
sjuksköterskors 
känslor i vårdandet 
av så kallade 
”svåra” patienter. 
 
 

Metod och design: Kvalitativ 
studie med explorativ design. 
Inklusionskriterier: Minst 
två års erfarenhet av 
hemsjukvård. Varit 
ledningssköterska för något 
distrikt. Träffat patienter som 
de ansågs som svåra samt 
minst ett års erfarenhet 
tillsammans med patienten.  
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som ej 
uppfyllde inklusions-
kriterierna.  
Urvalsförförande: Framgår 
ej.  
Urval: 12 sjuksköterskor 
inom hemsjukvården från en 
kommun i Danmark.   
Datainsamling: Observation 
samt semistrukturerade 
intervjuer med guide. 
Inspelade och transkriberade.  
Dataanalys: Innehållsanalys.  

Styrkor: Forskarens roll 
och förförståelse diskuteras. 
Två olika 
insamlingsmetoder. 
Verifierbarhet stärks med 
citat. Tidsåtgång för 
datainsamling nämns.   
 
Svagheter: 
Urvalsförförande framgår 
inte. Ej utförlig 
metoddiskussion.  

Två strategier för 
hantering av 
känslomässigt 
engagemang framkom i 
studien: 
 
1. Undvikande/ 
emotionellt 
distanstagande. 
 
2. Humor/ skratt 
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Författare,  
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, 
K. & Björk, O. (2008).  

Protecting professional 
composure in transcultural 
pediatric nursing.  

Qualitative Health Research, 
18(5), 647-657. 
Doi:10.1177/1049732308315736 
 

Sverige  

 

Undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
pediatrisk omvårdnad 
i samband med 
känsloutbrott hos 
familjer med utländsk 
bakgrund. 
 
- Hur hanterar 
sjuksköterskorna 
känsloreaktionen? 

Metod och design: Kvalitativ studie med 
explorativ design. 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor inom 
pediatrisk omvårdnad.  
Exklusionskriterier: Sjuksköterskor inom 
andra områden exkluderades.  
Urvalsförförande: Teoretiskt urval  
Urval: 12 sjuksköterskor från olika 
områden inom pediatrisk vård. 
Erfarenheten varierade mellan 3 till 27 år.   
Datainsamling: Genomfördes under 2004 
och 2006-2007 samt två pilotstudier under 
2003. Semistrukturerade intervjuer med 
guide, inspelade och transkriberade. 
Datamättnad uppnåddes enligt författarna 
till studien efter 12 intervjuer. 
Dataanalys: Innehållsanalys med stöd från 
metoden, grounded theroy. 
Kodning, memos och kategorisering 
användes.  

Styrkor: Tid för 
datainsamling och 
intervjulängd 
uppgavs. 
Forskarnas roller 
beskrivs. 
Verifierbarhet i 
form av citat hittas. 
Två pilotstudier 
genomfördes. 
 
Svagheter: 
Författarnas 
förförståelse 
framgår ej. 
Forskarna 
diskuterar ej 
eventuella 
begränsningar eller 
hinder under 
studiens gång.  

Två hanterings-
strategier hittades 
i studien gällande 
känsloengagema
ng.  
 
1. Emotionellt 
distanstagande. 
 
2. Utbyte av 
erfarenheter. 
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Författare,  
Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Rowe, J. (2012).  

Nurses´perception of the suffering 
of the healer.  

International Journal for Human 
Caring, 16(3), 21-27. Hämtad från 
Cinahl. 
 

USA 

 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
lindande i rollen 
som vårdare. 
 
- Hur hanterar 
sjuksköterskor 
lidandet i den 
vårdande rollen? 

Metod och design: Kvalitativ 
studie med explorativ design. 
Inklusionskriterier: Anställda 
sjuksköterskor från olika 
avdelningar, med erfarenhet 
längre än sex månader. 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som varit 
anställda kortare än sex 
månader. 
Urvalsförförande: 
Lämplighetsurval följt av en 
snöbollsteknik. 
Urval: 25 sjuksköterskor varav 
17 kvinnor och åtta män, i 
åldersspannet 24-80 år. 
Studiedeltagarna rekryterades 
från olika kliniker. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades.  
Dataanalys: Innehållsanalys. 

Styrkor: Resultatet är 
överförbart pga. variation 
av deltagare i 
populationen. 
Verifierbarhet stärks med 
citat. Forskaren använder 
sig av en framtagen 
intervjuguide samt anger 
tidsåtgång för 
intervjutillfällena. 
Beskriven forskarroll och 
förförståelse.  
 
Svagheter: Samtliga 
deltagare har erhållit en 
summa pengar. Bortfall 
framgår ej i studiens 
metod.  Forskaren var 
redan bekant med 
flertalet i populationen.  

Följande strategier vid 
hantering av känslor 
hittades i studien:  
 
1. Alkoholkonsumtion. 
 
2. Byte av arbets-
uppgift. 
 
3. Samtalsventil med 
kollegor, vänner och 
familj.  
 
4. Religion/ tro.  
 
5. Positiv energi. 
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