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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Empatisk utmattning (eng: compassion fatigue) berör den utmattning 

sjuksköterskor kan uppleva genom att ha tagit del av patienters fysiska eller psykiska lidande. 

Denna empatiska utmattning bidrar till en känsla av kronisk trötthet och oförmåga att 

uppleva empati för sina patienter. Problem: För att ge en god patientvård förväntas att 

sjuksköterskorna lever sig in i patienternas situation. Eftersom sjuksköterskorna ofta 

befinner sig i stressfyllda situationer med korta återhämtningsperioder och samtidigt måste 

leva sig in i patienternas lidande kan vissa av dem få problem med att ta väl hand om sig 

själva, vilket gör att deras förmåga att känna empati för sina patienter avtar. Sammantaget 

bidrar det till en försämrad patientvård. Syfte: Syftet var därför att belysa sjuksköterskornas 

erfarenheter av empatisk utmattning i vården. Metod: Sjuksköterskornas erfarenheter av 

empatisk utmattning jämfördes genom en beskrivande analys av 10 kvalitativa artiklar. 

Resultat: Sjuksköterskorna med empatisk utmattning erfor sina arbetsmiljöer som 

påfrestande och stressiga. De upplevde bristfälligt stöd från kollegor, familj, vänner, 

arbetsledning och otillräcklig utbildning i hur de kan motverka riskerna med att drabbas av 

empatisk utmattning. Ofta hade de upplevt upprepade traumatiska händelser i vården, vilka 

framkallat känslor av maktlöshet, frustration och sorg. Resultatet visade även att de 

sjuksköterskor som drabbades av empatisk utmattning var mer benägna att lägga stora krav 

på sig själva, ha svårt för att dra en skiljelinje mellan privatliv och yrkesliv, samt vara 

känsliga för stora intryck från omvärlden. Vissa sjuksköterskor hade lättare för att ta hand 

om sig själva och kunde därmed ge bättre patientvård. Snarare än att bli utmattade 

tenderade dessa sjuksköterskor att inspireras av sin vårdsituation och drivas till att fortsätta 

uttrycka empati och inlevelse i kontakterna med patienterna. Det bidrog till empatisk 

tillfredsställelse snarare än empatisk utmattning, samt till goda ömsesidiga upplevelser 

mellan sjuksköterskor och patienter. 
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ABSTRACT 

Background: Compassion fatigue (CF) is a form of fatigue or burnout that can affect nurses 

when they repeatedly witness physical or mental suffering in patients. CF causes sensations 

of burnout and an inability to feel empathy for patients. Problem: To provide good patient 

care, nurses are expected to deeply understand the patient's emotions. Since nurses often 

find themselves in stressful situations with little room for recovery, while at the same time 

witnessing the suffering of many patients, some nurses get problems with taking good care of 

themselves, which diminishes their ability to feel empathy for their patients. This contributes 

to a patient care of low quality. Purpose: The purpose was to illuminate nurses' experiences 

of compassion fatigue. Method: The nurses’ experiences of CF were compared through a 

descriptive synthesis analysis based on 10 qualitative interview articles. Result: Nurses with 

CF experienced their working environments as stressful and draining. They experienced 

inadequate support from colleagues, family, friends, management and insufficient education 

on how to counteract the risks of empathy fatigue. Often, the nurses had experienced 

traumatic events in the professional care, which caused them feelings of powerlessness, 

frustration and sadness. In addition, nurses that were affected by CF usually had high 

expectations on themselves, had difficulties with drawing a line between their private and 

professional life, and were easily affected by external impressions. Although, some nurses 

had a facility to take care of themselves and thus provide better patient care. Rather than 

getting exhausted, these nurses tended to be inspired by expressing compassion and empathy 

with the patients. This attitude contributed to compassion satisfaction rather than 

compassion fatigue. It also contributed to a better mutual experience between nurse and 

patient. 
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1 INLEDNING 

 

Under min första praktikperiod på verksamhetsförlagd vårdutbildning fick jag bevittna 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter. Det gav mig inblick i sjuksköterskornas 

ansvar i att vara tillgängliga för patienten i flertalet vårdsituationer. För varje praktikperiod 

blev det tydligt att det kräver styrka och ork att arbeta med patienter i utsatta hälsotillstånd. 

Inte minst verkar det förväntas att sjuksköterskorna har mycket empati och lyhördhet för att 

handskas med patienterna på ett framgångsrikt sätt. Sjuksköterskorna tycks behöva en god 

förmåga att leva sig in i patienternas situation och orka möta patienterna i deras svåra 

stunder. Dessa höga krav på sjuksköterskornas empati och känslomässiga styrka väckte 

frågan om så kallad compassion fatigue eller empatisk utmattning.  

 

Empatisk utmattning innebär nämligen en minskad förmåga att uppleva empati på grund av 

trötthet och utmattning (Psykologiguiden, 2018). Den brukar uppstå genom långvarigt och 

intensivt arbete med patienter som kräver stor omsorg och empati (ibid.). Under mina 

praktikperioder blev det uppenbart att sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och 

medicinskt ansvar att sätta patientens hälsa först. På grund av detta ansvar tycks 

förväntningarna på sjuksköterskornas förmåga att leva sig in i varje patients situation ibland 

bli övermäktig i den stressiga miljö de kan befinna sig i. Denna konflikt mellan höga krav på 

lyhördhet och risk för utmattning motiverar en djupare granskning av sjuksköterskors 

erfarenheter av empatisk utmattning i vården.  
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2 BAKGRUND 

 

I uppsatsens bakgrund beskrivs tidigare forskning om stress, empati och empatisk 

utmattning. Därefter granskas styrdokument och en lag för sjuksköterskor. Avslutningsvis 

presenteras en teoretisk utgångspunkt.  

2.1 Stress 

Stress kan definieras som en reaktion på när krav och förmåga inte överensstämmer (Chipas 

et al., 2012). Det kan vara ett krav individen ställer på sig själv kombinerat med en oförmåga 

att uppfylla detta krav. När kravet överstiger individens förmåga uppstår fysiologiska och 

psykologiska påfrestningar. De fysiologiska stressreaktionerna inverkar på det autonoma och 

centrala nervsystemet samt kroppens hormonsystem. När dessa tre system belastas under en 

längre tid bidrar det till att hjärt- och hjärnaktiviteten överstimuleras, vilket kan utlösa 

osunda fysiska reaktioner i hjärtrytm, blodtryck och muskelaktivitet. De psykologiska 

stressreaktionerna kan bestå av bristande koncentrationsförmåga, oro, ångest och depression 

(Nyberg et al., 2011). Olika individer, och därmed olika sjuksköterskor, kan hantera stress 

med större eller mindre framgång. En anledning är att kroppen utsöndrar stresshormoner på 

olika sätt hos olika individer. Vissa individer utsöndrar mindre mängder stresshormoner 

under hög arbetsbelastning, medan andra har en nedärvd känslighet som ger dem större 

problem med att hantera psykosocial stress (Kivimäki, 2012).  

 

Å andra sidan kan en begränsad och kortvarig stress vara sund, i och med att den aktiverar 

individens prestations- och koncentrationsförmågor utan att överbelasta kroppssystemen 

(Nyberg et al., 2011). Däremot kan långvarig stress och höga krav från omgivningen förändra 

individens kognitiva förmåga och bidra till koncentrationssvårigheter, försämrat minne, 

sömnstörningar och aggressivitet (Nyberg et al., 2011) samt ge individen en känsla av 

otillräcklighet (Edwards, Burnard, Bennett & Hebden, 2010). I sådana långvariga 

stressituationer påverkas hjärnans limbiska system samt hjärnbarken som styr människans 

känsloliv och kognitiva förmågor i form av koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och 

planering (Pechtel & Pizzagalli, 2011).  

 

Forskning har visat att arbetet som sjuksköterska och annan vårdpersonal som i sitt dagliga 

arbete ger omsorg som kräver empati kan leda till känslomässiga stressreaktioner. Långa 

perioder av negativa upplevelser för vårdpersonalen där de inte hinner bearbeta det de 

upplevt under sin arbetsdag kan bidra till ökad stress och minskad brist på omsorg om 
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patienterna (Smart et al., 2014). Ett exempel på det kan vara akutmottagningens 

vårdpersonal och annan vårdpersonal som under tidspress dagligen möter utsatta patienter 

som bär på ett stort lidande (ibid.). Sjuksköterskeyrket kan alltså innehålla stressmoment 

som vid överbelastning minskar sjuksköterskornas fysiska och mentala tillgänglighet för sina 

patienter. Därmed riskerar brister att uppstå i relationen mellan personal samt mellan 

personal och patienter. Med andra ord påverkas sjuksköterskorna av stress både fysiskt och 

psykiskt, vilket belastar den övergripande vårdkvaliteten och omhändertagandet av 

patienterna (Oliveira, Alchieri, Pessoa Júnior, Miranda & Almeida, 2013). 

 

Det ställs stora krav på sjuksköterskor på grund av att de i arbetsuppgifter och möten med 

anhöriga utsätts för emotionellt krävande situationer under hög arbetsbelastning som kan 

leda till stress (Yang & Choi, 2014). Sjuksköterskan kan uppleva denna stress som en känsla 

av otillräcklighet att ge den vård som förväntas (Moscaritolo, 2009). Stressen kan då störa 

sjuksköterskans arbete, försvåra möjligheterna att genomföra sitt jobb, leda till trötthet och 

öka riskerna för misstag vid exempelvis läkemedelsadministrering (ibid.). 

Ovanstående faktorer tycks ha bidragit till att psykisk ohälsa ökat hos landstingets 

vårdpersonal under de senaste 20 åren. Det framkommer av en omfattande studie av 

Statistiska Centralbyrån på uppdrag åt Arbetsmiljöverket (2016). Studien är baserad på 

telefonintervjuer och enkätundersökningar som sedan omvandlats till statistiska data. En 

stor del av den psykiska ohälsan tycks vara stressrelaterad och resulterar i fler 

sjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2003). Det bekräftas av Arbetsmiljöverkets (2016) rapport, 

som poängterar att de flesta arbetsrelaterade besvär är stress och psykiska påfrestningar, följt 

av påfrestande arbetsställningar och tunga lyft. Omkring 15 procent av kvinnorna på 

arbetsmarknaden tycks därför lida av stress eller psykiska påfrestningar. Vad gäller 

arbetsverksamma sjuksköterskor har 20 procent drabbats av psykiska besvär till följd av sitt 

arbete (Arbetsmiljöverket, 2016).  

2.2 Empati 

 

Begreppet empati härstammar från det grekiska ”empathiea”, vilket på svenska kan 

översättas till inkännande, eller att känna. Första gången begreppet uppmärksammades 

inom samhällsvetenskaplig forskning var i slutet av 1950-talet (Hogan, 1969). Empati 

handlar enligt Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner och Chapman (1992) om förmågan att 

förstå och anse vara med andra. Denna empati vilar på kognitiva och emotionella samt 

beteendemässiga och fysiologiska grunder. En mer psykologisk utgångspunkt ges av Hoffman 
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(2000) som föreslår att empati utvecklas från tidiga barnsben under inflytande från föräldrar 

och sociokulturell omgivning, vilka bidrar till individens empatiska förmåga att förstå 

innersta tankar och kunna dela dem med andra.  

 

Med utgångspunkt från Hogan (1969) och angränsande forskning började empati mätas 

genom en strukturerad kvantifierbar enkätmodell formulerad av Jolliffe och Farrington 

(2006). Den fick stort genomslag inom forskningen. I denna modell betraktas empati som 

kognitiv och affektiv. Affektiv empati representerar individers känslomässiga inlevelse i 

andra människors situation, medan kognitiv empati står för individers förmåga att 

intellektuellt förstå andra människors perspektiv. Utifrån denna modell behöver en individ 

besitta både affektiv och kognitiv empati för att betraktas som empatisk. Exempelvis kan en 

psykopatisk person med hög kognitiv men låg affektiv empati använda sin kognitiva förmåga 

att manipulera och rentav skada omgivningen. Därför krävs en kombination av affektiv och 

kognitiv empati för att en sjuksköterska ska anses besitta goda empatiska förmågor.  

 

Det tycks råda stor oklarhet om hur sjuksköterskors empati kan stimuleras och utvecklas. 

Däremot tycks sjuksköterskor som lyssnar ordentligt på patientens trauma kunna utveckla 

empatiska engagemang för patienten (Yu & Kirk, 2008).  Dessa empatiska engagemang tycks 

kunna bidra till en god omvårdnad, under förutsättning att sjuksköterskan kan leva sig in i 

patientens situation och förstå dennes behov, samt förhåller sig till patienten på ett 

professionellt sätt (Bloniasz, 2011). Yu och Kirk (2008) utvecklar Bloniaz (2011) argument 

och rapporterar att sjuksköterskors empatinivåer starkt skiljer sig åt. Vissa studier pekar på 

att skillnaderna i empati inom vården går att kopplas till ålder, kön, kliniska erfarenheter och 

utbildning. I detta sammanhang sammanfattade Yu och Kirk (2008) omkring tio studier som 

jämför hur bland annat ålder, erfarenhet, utbildning, kön och arbetsförhållanden 

samvarierar med empati. De visar att fem av studierna påvisade en relation mellan ålder och 

empati. Två av studierna poängterade att denna samvariation mellan ålder och empati enbart 

gäller vissa aspekter av empati (ibid.). Yu och Kirk (2008) jämför även sex studier om 

sambanden mellan kön och empati; fyra av dem pekar på att kvinnorna uppvisade högre 

empatinivåer än männen, medan resterande undersökningar inte påvisar några tydliga 

skillnader i empati mellan könen. Sambanden mellan sjuksköterskans arbetslivserfarenhet 

och empati jämförs även av Yu och Kirk (2008). De flesta studier pekar inte på något 

samband mellan sjuksköterskans arbetslivserfarenhet och empati, medan några visar att 

ökad arbetslivserfarenhet minskar empatin. Som exempel kan nämnas en studie av Watt-

Watson, Garfinkel, Gallop, Stevens och Streiner (2000) som inte visar något samband mellan 

sjuksköterskans arbetslivserfarenhet och minskad empati, medan Reid-Ponte (1992) tvärtom 

pekar på att individer med mer erfarenhet hade lägre empati på grund av att de utsatts för 

påfrestningar i form av stress och emotionellt utmanande patientmöten.  
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Det har även rapporterats skillnader i empati mellan grupper inom vård och vårdutbildning. 

Inte minst visar Kliszcz, Nowicka-Sauer, Trzeciak och Nowak (2006) i en statistisk jämförelse 

mellan sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, medicinstudenter och läkare att 

sjuksköterskorna hade lägst och läkarna hade högst empati. Dock pekar studien inte på några 

signifikanta skillnader mellan dessa grupper. En liknande undersökning som baseras på 

samma statistiska undersökningsmodell motbevisar ovanstående resultat. Denna studie visar 

i en jämförelse mellan sjuksköterskor, barnläkare och läkare att sjuksköterskorna och 

barnläkarna hade signifikant högre empatinivåer än läkarna (Hojat, Fields & Gonnella, 

2003). Å andra sidan poängterar Yu och Kirk (2008) att det inom detta forskningsfält saknas 

enhetliga verktyg för att mäta empati. Dessutom hade studierna av Kliszcz et al. (2006) och 

Hojat, Fields & Gonnella (2003) små urval, samt tog inte hänsyn till att demografiska 

faktorer som kön och utbildning kan ha snedvridit resultaten. 

2.3 Empatisk utmattning – ’Compassion Fatigue’  

 

Begreppet ”compassion fatigue” introducerades genom en studie av Joinson (1992) om 

sjuksköterskor inom intensivvården. Termen myntades för att beskriva en trend av 

sjuksköterskor som erfor känslor av utbrändhet och som därmed förlorade sin förmåga att 

omhänderta patienterna med inlevelse och omsorg (Jenkins & Warren, 2012).  

 

The term [compassion fatigue] was originally used in 1992 involving 

research exploring burnout experienced by critical care nurses when a trend 

emerged where nurses appeared to have lost their ”ability to nurture”. 

(Jenkins & Warren, 2012, s.1) 

 

Närmare bestämt beskriver Joinson (1992) att sjuksköterskor som vanligtvis var 

omtänksamma och empatiska hade svårigheter att upprätthålla professionella gränser 

gentemot intensivvårdspatienter. Denna brist på professionell gränsdragning medförde att 

de lätt drabbades av utbrändhet och inte längre orkade känna empati för sina 

intensivvårdspatienter. Motsatsen till empatisk utmattning är compassion satisfaction (CS) 

där sjuksköterskor utvecklar en känsla av tillfredsställelse i att kunna ge professionell hjälp åt 

personer i kris (Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll, 2015). 
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Även om begreppet compassion fatigue introducerades av Joinson (1992) så gavs inte 

begreppet någon tydligt avgränsad definition i denna studie (Figley, 1995). Begreppet har 

därför kommit att fungera som synonym för snarlika fenomen, vilket orsakat en 

begreppsmässig förvirring inom forskningen. Exempelvis har begreppet i senare forskning 

likställts med fenomenet ”sekundärt traumatiskt stressyndrom” (eng: ”secondary traumatic 

stress disorder”) av bland annat Sabo (2011). Detta traumatiska stressyndrom har visat sig 

uppkomma genom att sjuksköterskor tar hand om patienter som upplever traumatiserande 

fysiska, psykiska eller sociala smärtor. Syndromet inleds med en känsla av obehag och stress 

inför sin medkänsla eller inlevelse i den traumatiserade patienten och utvecklas sedan till en 

kronisk känsla av trötthet. Denna form av trötthet är alltså lätt att förväxla med compassion 

fatigue.  

 

I detta sammanhang kan det vara nödvändigt att mer noga behandla ett par relaterade 

begrepp. ”Fatigue” (kronisk trötthet) betraktas som en kronisk eller sjuklig trötthet som inte 

går bort med sömn eller vila (Coetzee & Clopper, 2010). Det är en långvarig stressreaktion 

vilken upplevs som en känsla av långvarig energiförlust. Bland sjuksköterskor uppkommer 

kronisk trötthet ofta på grund av diverse påfrestningar som sköterskorna utsatts för i 

yrkesutövningen (ibid.). Vad gäller ”utbrändhet” kan det, som redan nämnts, ha symtom som 

påminner om compassion fatigue. Begreppen skiljer sig dock från varandra genom att 

utbrändhet uppstår på grund av olika former av stress på arbetsplatsen medan compassion 

fatigue uppstår specifikt från stress genom sjuksköterskans djupgående och långvariga 

empatiska engagemang i sina patienter (Figley, 1995). 

 

Compassion fatigue har även förväxlats med mer allmänna former av trötthet som leder till 

mindre engagemang för andra (Figley, 2002). Flertalet av dessa synonymer eller begrepp 

ligger dock långt från den ursprungliga användningen av begreppet compassion fatigue 

(Jenkins & Warren, 2012; Coetzee & Klopper, 2010). I denna uppsats betonas därför att 

compassion fatigue betraktas som en form av långvarigt utmattningssyndrom snarare än ett 

resultat av traumatisering eller allmän trötthet bland sjuksköterskor (Coetzee & Klopper, 

2010).  

 

De svenska termerna för ”compassion” och ”fatigue” beskrivs i Nationalencyklopedin. 

”Compassion” kom att översättas till ”medlidande” i innebörden att lida med den person som 

upplever lidande och bekymmer (Nationalencyklopedin, 2018a). ”Fatigue” översattes till 

”utmattning” eller ”trötthetssyndrom”, vilket klassificeras som ett medicinskt tillstånd som ej 

uppkommit på grund av regelrätt sjukdom (Nationalencyklopedin, 2018b). Psykologiguiden 

(2018) översätter den fullständiga termen ”compassion fatigue” till termen 

”medkänsletrötthet”. Uppsatsens tidigare resonemang visar dock att compassion fatigue 
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vanligtvis berör kronisk utmattning snarare än trötthet. Därför använder uppsatsen tills 

vidare termen ”empatisk utmattning” för att beskriva begreppet ”compassion fatigue”. Med 

andra ord representerar ”empatisk utmattning” och ”compassion fatigue” samma fenomen i 

denna uppsats. I och med att denna uppsats är skriven på svenska kommer framförallt det 

svenskspråkiga begreppet ”empatisk utmattning” att användas.  

 

2.3.1 Symtom på empatisk utmattning 

 

Empatisk utmattning brukar följa en viss process, där stress och emotionellt påfrestande 

inlevelser i de vårdade patienterna bidrar till kronisk trötthet, vilken sedan kan förvärras till 

ett tillstånd av empatisk utmattning (Olson, 2007). Om stressen inte åtgärdas och leder till 

empatisk utmattning riskerar den att permanent förändra sjuksköterskans förmåga till 

medkänsla för sina patienter. Ett symtom på empatisk utmattning är alltså en permanent 

försämrad förmåga till medkänsla för sina patienter (Coetzee & Clopper, 2010). De symtom 

som föregår empatisk utmattning i form av stress bör därför motverkas eller behandlas för 

att inte förvärras och leda till empatisk utmattning (Olson, 2007).  

 

Möten med patienter som lider av smärta och lidande kan enligt Sabo (2011) inverka negativt 

på sjuksköterskans hälsa inte bara psykiskt men även fysiskt. I detta sammanhang visar även 

Adimando (2017) att sådana långvariga påfrestningar kan påverka sjuksköterskorna inte bara 

psykiskt men även fysiskt. Vanliga psykiska symtom är minskad förmåga att fokusera, 

nedstämdhet, försämrad effektivitet på arbetsplatsen och minskad empati för patienterna 

(Lester, 2010; Fetter, 2012). Ytterligare psykiska eller emotionella symtom är depression, 

ångest, vrede och humörsvängningar (Adimando, 2017; Fetter, 2012). Andra snarlika 

symtom är ilska, sorg, mardrömmar, minskad lust till sociala relationer, ångestkänslor, 

sömnsvårigheter och brist på energi (Najjar, Davis, Beck-Coon & Carney-Doebbeling, 2009; 

Bourassa, 2009; Figley, 1995). Vanliga fysiska symtom är huvudvärk, magont, nedsatt 

immunförsvar, högt blodtryck, nackstelhet, sömnlöshet och viktökning (Fetter, 2012). 

Symtomen måste vara framträdande i minst en månad innan de kan fastställas som empatisk 

utmattning (Bourassa, 2009). På grund av att ovanstående symtom relateras till flertalet 

former av fysisk eller psykisk ohälsa kan det vara svårt att relaterad dem till just empatisk 

utmattning (Lester, 2010). Symtomen på en mer djupgående empatisk utmattning kan 

identifieras genom tillstånd av apati och ovilja att värna om de egna känslomässiga behoven. 

Dessa symtom kan gradvis öka i takt med att tillståndet förvärras (Bush, 2009).   
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2.3.2 Individer som riskerar att erfara empatisk utmattning 

 

De flesta yrken där den yrkesverksamma observerar andras lidande befinner sig i riskzonen 

för att drabbas av empatisk utmattning. Därför uppstår empatisk utmattning ofta i vårdyrken 

som handlar om att stödja patienter i deras lidande. Sjuksköterskor inom akutsjukvården 

som inte erbjuds professionell hantering av de negativa känslomässiga följderna av 

yrkesutövningen drabbas lättare av empatisk utmattning (McGarth et al., 2003; Tyson och 

Pongruengphant, 2004). Sjuksköterskor är vanligtvis mest utsatta för empatisk utmattning 

eftersom de i hög grad exponeras för patienter som upplever stort lidande och är i akut behov 

av hjälp (Joinson, 1992). Eftersom sjuksköterskor ofta befinner sig i den kravfyllda och 

pressande situationen att personligen hjälpa lidande patienter utsätts ofta just denna 

yrkesgrupp för en mental press att snabbt prestera väl inför patienten. Denna press ökar 

risken för att drabbas av empatisk utmattning (ibid.). De senaste årens ökade administrativa 

krav inom sjukvården har lett till ökade förväntningar på att sjuksköterskan ska hantera inte 

bara patienterna men även delar av administrationen, vilket även det kan bidra till empatisk 

utmattning (Sabo, 2011). Vissa sjuksköterskor löper större risk för att drabbas av empatisk 

utmattning än andra beroende på hur mycket stress och lidande de bevittnar, administrativa 

bördor, arbetsplatsens ledarskap, samt sjuksköterskans personlighet och nedärvda känslighet 

(ibid.). 

 

Vissa typer av sjuksköterskor med empatisk känslighet kan lätt fastna i djupa engagemang i 

patienters lidande och därmed själv bli lidande (Figley, 2002; Mason et al., 2014). 

Sjuksköterskor med en mer känslig och empatisk inlevelseförmåga löper alltså större risk att 

drabbas av empatisk utmattning (Showalter, 2010; Coetzee & Clopper, 2010). Även 

sjuksköterskor som brukar uppleva sig vara otillräckliga och som ställer höga krav på sig 

själva tenderar att drabbas av empatisk utmattning (Boyle, 2011). En annan grupp av 

sjuksköterskor som tenderar att drabbas av empatisk utmattning är de som saknar glädje i 

sina privata aktiviteter och skär ner på sina sociala relationer med vänner samt familj 

(McGarth et al., 2003).  

 

Sjuksköterskor från olika avdelningar drabbas olika mycket av empatisk utmattning. 

Exempelvis tycks en större andel sjuksköterskor på akutavdelningar, psykiatriavdelningar 

och mentalsjukhus utveckla empatisk utmattning (McGarth et al., 2003). Sjuksköterskor som 

vårdar svårt sjuka patienter löper också en ökad risk för att drabbas av empatisk utmattning. 

Ett exempel är sjuksköterskor som vårdar cancersjuka patienter på onkologiavdelningar 

(McGarth et al., 2003). Sjuksköterskor som tar hand om barn vilka far eller har farit illa löper 

också en ökad risk för att drabbas av empatisk utmattning (Boyle, 2011). I och med att 
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sjuksköterskor kommer i kontakt med så stora delar av organisationen och individer inom 

den, så kan effekterna av empatisk utmattning lätt sprida sig från den enskilda avdelningen 

till andra delar av vårdorganisationen (Tyson & Pongruengphant, 2004).  

2.4 Styrdokument och lag för sjuksköterskor 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2014) tar upp vikten av den vårdkvalitet som ligger på 

sjuksköterskans ansvar. De legitimerade sjuksköterskornas främsta ansvarsområde är 

omvårdnad. En kvalitativ omvårdnad går bland annat ut på att sjuksköterskan förväntas 

sköta sin egen hälsa för att kunna erbjuda en god vård åt andra. Sjuksköterskan ska även 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt genom att visa lyhördhet, respekt, medkänsla 

och trovärdighet gentemot patienter, samt bör respektera individers värderingar och 

sedvänjor i bemötande med patient samt dennes familj och anhöriga (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ligger det i vårdgivarens ansvar att patienterna 

ska få en säker och kvalitativ vård (1 kap, 1 §). Vårdgivare definieras som en statlig 

myndighet, landsting eller kommun (3 §), medan hälso- och sjukvårdspersonal måste vara 

legitimerad för att kunna anses vara en legitim vårdgivare (4 §). En legitimerad sjuksköterska 

som bedriver vård genom statlig, regional eller kommunal verksamhet omfattas alltså av det 

lagstadgade kravet att ge en säker och kvalitativ vård.  

 

Sjuksköterskorna förväntas även ge en personcentrerad vård som går ut på att patienten och 

dennes närstående blir sedda utifrån sina personliga tankar, behov och resurser (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskornas individuella professionella skyldighet 

innebär att sjuksköterskan ska vara medveten om sina styrkor och svagheter samt vara 

kunskapssökande på ett reflekterande förhållningssätt, för att på bästa sätt upprätthålla sin 

yrkesutövning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska dessutom främja en 

god arbetsmiljö som utmärks av jämlika villkor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Med 

andra ord tycks lagstiftning och styrdokument tillsammans lägga stora krav på 

sjuksköterskans förmåga till självvård och empati.  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Watsons (1979) huvudargument kretsar kring sjuksköterskans omhändertagande om den 

egna kroppen och sinnet som gör sjuksköterskan kapabel att vårda patienten. Hon tycks utgå 



10 
 

från en nästan spirituell grundsyn på att omhändertagandet i slutändan går bortom egot 

(eng: beyond ego) och att kontakten med patienten behöver grunda sig i en avskalad äkthet 

snarare än påtvingad professionell roll. I denna avskalade äkthet möts patient och vårdare i 

personlig och ömsesidig närvaro. Detta möte kräver vårdarens självkännedom och beskrivs 

på ett närapå filosofiskt sätt, där vårdare och patient antas expandera varandras världssyn 

och gemensamt upptäcka ett nytt större jag (i vårdare och patient) med nya livsmöjligheter. I 

en sådan vårdande närvaro gynnas helandeprocessen, enligt Watson (1979). 

Vårdaren kan förstå patientens tillstånd genom exempelvis vetenskapligt, intuitivt, personligt 

och spirituellt vetande. Med andra ord förlitar sig inte Watson på enbart etablerade 

”objektiva” diagnoser och formalia för att vårda en patient. Istället förespråkar hon en 

helhetssyn, där vårdaren dels reflekterar över sig själv och dels över patienten. I 

reflektionerna över sig själv kan vårdaren utveckla sig som person och som sjuksköterska 

samt utforska sitt bidrag till omgivningen, patienten, kollegorna, institutionen och världen 

som helhet.  I reflektionerna över patienten kan sjuksköterskan utveckla förståelse för 

patientens helhetssituation, dennes självbild, världsbild och livsmål.  

Ett mer logiskt och mätbart närmande till ovanstående resonemang kan ske genom Watsons 

(1979) tio vårdande eller carativa faktorer (eng: carative factors). Uttrycket utvecklades från 

engelskans ”curative” och omvandlades till Watsons egna uttryck ”carative”, i 

undermeningen att vård kan utgå från omhändertagande (eng: care) mer än från botande 

(eng: cure). Dessa tio carativa faktorer konkretiserar Watsons mer abstrakta idealism kring 

vårdandet och kan tillämpas för att ge en patientvård som upplevs vara mer kvalitativ och 

empatisk. Faktorernas syfte är att etablera exakta principer för hur sjuksköterskan på bästa 

sätt kan stödja patienten att uppnå bättre hälsa, där sjuksköterska och patient erfar 

upplevelser av gemensamhet och helande (Watson, 1993). De carativa faktorer som kan vara 

mest aktuella för frågeställningarna i denna uppsats handlar på ett eller annat sätt om att 

sjuksköterskan behöver vårda sig själv för att vårda andra. Dessa carativa faktorer tycks även 

gå i linje med styrdokumenten i Svensk Sjuksköterskeförening (2017) som nämndes i 

föregående kapitel vad gäller vikten av att sjuksköterskan förväntas sköta sin egen hälsa för 

att kunna erbjuda en insiktsfull, inkännande och god vård åt andra. Närmare bestämt tar 

Watson (1979) upp vikten av att sjuksköterskan behöver finna sin egen kontroll och styrka för 

att kunna vårda patienterna. Om sjuksköterskan ska kunna ge medveten och kvalitativ 

omvårdnad bör hon medvetandegöras om sina egna åsikter, sin tro, sina värderingar och sitt 

beteende för att upptäcka sin privata personlighet och professionella identitet i vårdandet 

(Watson, 1979). Dessa åsikter, värderingar och beteenden bör inverka på sjuksköterskans 

erfarenheter av empatisk utmattning, hos sig själv och bland kollegor.  
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Omkring tjugofem år senare presenterade Watson (2008, 2012) uppdateringar av de tio 

carativa faktorerna. Sammantaget kan konstateras att dessa i högre grad är tidigare fokuserar 

på sjuksköterskans förmåga till självvård, närvaro och självinsikt i den empatiska vården. 

Vidare framträder en starkare betoning på de spirituella aspekterna och den vårdande 

närvaro som kan uppstå bortom det självcentrerade egot. Avslutningsvis betonas att 

vårdandets kärna ligger i de tio carativa faktorer som berör en empatisk omvårdnad som 

kommer ur en altruistisk kärlek. Med andra ord försöker Watson beskriva svårgripbara 

begrepp i ett empatiskt vårdande sammanhang och det kan därför vara klargörande att se 

närmare på dessa uppdaterade carativa faktorer, vilka kan sammanfattas som: utövande av 

kärlek, vänlighet och balans gentemot självet och omgivningen för att främja ett carativt 

medvetande, vara närvarande på ett autentiskt och äkta sätt, uppmuntra och upprätthålla 

tron, hoppet och det djupa trosystem samt de inre subjektiva livsvärldarna i jaget och den 

andra, kultivering av det spirituella utövandet och transpersonliga jaget som går bortom ego-

jaget, utveckling och upprätthållande av stödjande och tillförlitliga vårdande relationer, vara 

mottaglig och bejakande för negativa och positiva känslouttryck, kreativt tillvaratagande av 

jagets och jagets kunnande i vårdandeprocessen, engagerat carativt vårdande som förvandlas 

till en konstart, engagemang i genuina erfarenheter av utlärning-inlärning som skapar ett 

integrerat varande och ger subjektiv mening, försök att befinna sig inom den andres 

referensramar, skapande av en omgivning som främjar helande på alla nivåer, mottaglighet 

för spirituella och mystiska samt existentiella okända aspekter av livet och döden (Watson, 

2008, s. 79-97). Dessa svårgripbara carativa faktorer utvecklades därefter till tio stycken mer 

väldefinierade carativa processer (Jesse & Alligod, 2014). 

Sammantaget underlättar dessa carativa faktorer och processer helandet och i denna process 

förs mänskligheten framåt i evolutionsprocessen (Watson, 2008). I detta sammanhang 

förväntas att den självvårdande sjuksköterskan i en reflekterande och empatisk roll förbättrar 

sjuksköterskans samt patientens fysiska och psykiska hälsotillstånd varje gång de är i kontakt 

med varandra (Watson, 1993). Watsons djuplodande helhetssyn på det empatiska vårdandet 

och de tio carativa faktorernas förhållandevis tydliga definitioner kan reflekteras gentemot 

sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av empatisk utmattning i samband med 

deras självvård och vård. De carativa faktorerna kan även reflekteras gentemot styrdokument 

och den tidigare forskning som uppsatsen presenterar i samband med empatisk utmattning. 

På detta sätt kan Watson fungera som en teoretisk utgångspunkt för att tillmötesgå 

uppsatsens syfte och frågeställning.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Som framgår av styrdokumenten för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017, 

2014) förväntas att sjuksköterskan ska sköta sin egen hälsa för att kunna erbjuda god vård åt 

andra. För att sköta sin egen hälsa förväntas sjuksköterskan ha reflekterat över och vara 

medveten om sina personliga och professionella styrkor och svagheter. För att ge god vård 

förväntas sjuksköterskan centrera den kring patientens behov, värderingar och sedvänjor 

genom att visa lyhördhet, respekt och empati. Innehållet i dessa styrdokument går i linje med 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt, där Watson förklarar att sjuksköterskan ger god vård 

genom att ha uppnått självkännedom och hälsa via insiktsfulla reflektioner över sin 

livssituation, sina värderingar och sitt beteende. Denna självvårdande sjuksköterska 

förväntas även få insikter i patientens livssituation, behov och mål genom personliga, direkta 

och ärliga möten mellan vårdare och patient. I ett sådan möte ges utrymme för god vård. Med 

andra ord visar såväl styrdokumenten som Watson hur sjuksköterskan förväntas bemöta 

patienten genom självvård och empati. Problemet är att ovanstående utgångspunkter går i 

konflikt med den situation sjuksköterskorna ofta ställs inför i praktiska vårdsituationer. Som 

framkommit i uppsatsens bakgrundsbeskrivning visar tidigare forskning hur empatiska 

sjuksköterskor ofta tvingas ta del av stort lidande utan att ges tid till att återhämta sig från 

dessa möten. I och med att sjuksköterskor ofta befinner sig i stressfyllda situationer ges de 

inte heller möjligheten att ta sig tid till att lyssna på patienten. Utifrån tidigare resonemang 

har det visat sig att denna situation kan bidra till att sjuksköterskor inte längre orkar ta hand 

om sig själva och känna empati för sina patienter, vilket möjligtvis kan ge upphov till 

otillräcklig patientvård och försämrad sjukvård. För att bidra till att klargöra detta problem 

kan det vara nödvändigt att på ett mer nyanserat sätt belysa denna situation utifrån 

sjuksköterskors perspektiv.  

4 SYFTE 

Syftet med denna uppsats var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning 

i vården.  
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5 METOD 

Metodvalet avgör vilka data som uppsatsen ger. Detta metodval påverkar i sin tur uppsatsens 

resultat och slutsatser (Bryman, 2011). Samhällsvetenskaplig forskning kan baseras på 

kvalitativa eller kvantitativa metoder. Dessa metoder ska avgöras av studiens kontext. En 

kvalitativ metod handlar framförallt om att försöka tolka eller förstå fenomen, medan en 

kvantitativ metod främst syftar till att förutsäga och generalisera. Syftet med denna uppsats 

var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning i vården. För att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter lämpar det sig bättre med kvalitativa metoder, eftersom dessa 

metoder bättre fångar nyanser och djupare förståelser för individers känslomässiga 

upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). På grund av omfattande forskningsetiska krav 

(Codex, 2017a) skulle en kvalitativ metod i form av intervjuer eller observationer kräva för 

stora resurser för denna uppsats. Uppsatsens metod baseras därför istället på en kvalitativ 

litteraturstudie i form av en deskriptiv syntes baserad på Evans (2003) modell. Denna metod 

syftar till att tematisera, jämföra, beskriva och analysera forskningslitteratur som belyser 

sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning i vården. Anledningen till att Evans 

modell valdes är att den tycks vara mycket väletablerad och erkänd inom vårdvetenskaplig 

forskning.  

5.1 Datainsamling 

 

Vetenskapliga artiklar samlades in genom sökningar i skolans databassökning vid MDH:s 

bibliotek. De vårdvetenskapligt inriktade databaserna PubMed, Cinahl Plus och Medline 

användes för dessa sökningar. Uppsatsens syfte styrde valen av sökord, vilka från början var 

tänkta att utgöras av orden compassion fatigue, nurse, stress, burnout, nurse, secondary 

trauma, oncology, empathy, symptom och acute nurse. Sökorden och söktermerna gav till 

en början ett högt antal träffar. Därför avgränsades databassökningen genom att enbart 

inkludera engelskspråkigt material med Peer Review-status från 2003 och framåt. Dessutom 

avgränsades sökningarna genom att centrera sökningarna kring sökorden compassion 

fatigue, nurse, stress och qualitative samt kombinationer av dessa sökord via operatorn AND 

i en Boolesk söklogik (Östlundh, 2012). Observera att ovan nämnda databaser inte har 

funktioner som direkt sorterar fram enbart artiklar med Peer Review-status. Därför 

sorterades artiklarna fram genom att öppna den länk som databasen hänvisade till. I denna 

länk var det möjligt att avgöra om artikeln var Peer Reviewed, dels genom att leta fram 

noteringar på att artikeln vara Peer Reviewed eller genom att konstatera att artikeln 

presenterades i ett forskningsmagasin som bedömdes vara erkänt och basera hela sitt 
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material på artiklar med Peer Review. Detaljer kring sökorden och sökträffarna presenteras i 

uppsatsens bilaga A. Eftersom några artiklar verkade innehålla referenslistor med många 

källor som var relevanta för uppsatsens syfte genomfördes även sekundärsökningar i dessa 

referenslistor (ibid.). Dessa sekundärsökningar resulterade i ett antal artiklar som användes 

till bakgrundbeskrivningen, men de var inte tillräckligt kvalificerade för att ingå i 

innehållsanalysen. 

5.2 Urval 

 

I urvalsprocessen granskades först artiklarnas titlar, ämnesord och sammanfattningar, vilka 

snabbt gav en uppfattning om artiklarnas innehåll (Östlundh, 2012). Inklusionskriterier för 

de artiklar som skulle ingå i uppsatsens innehållsanalys var att de skulle vara i fulltext, på 

engelska, publicerade tidigast 2003, ha Peer Reveiw-status, baseras på vårdvetenskapliga 

kvalitativa data, utgå från sjuksköterskas perspektiv på empatisk utmattning och uppfylla de 

uppställda kvalitetskraven (se bilaga B). Den vägen valdes tio artiklar ut till 

innehållsanalysen (se bilaga C). Inklusionskriterier för de artiklar som skulle ingå i 

uppsatsens bakgrundsmaterial var att de skulle vara på engelska eller svenska, ha Peer 

Review-status och tydligt ansluta till uppsatsens syfte. Den vägen valdes drygt trettio artiklar 

ut till uppsatsens bakgrunds- och diskussionskapitel. Anledningen till att 

inklusionskriterierna för de artiklar som skulle ingå i uppsatsens innehållsanalys var mer 

rigorösa än inklusionskriterierna för de artiklar som skulle ingå i uppsatsens 

bakgrundspresentation var att uppsatsförfattaren ställde högre krav på den innehållsanalys 

som ska genomföras i uppsatsen i jämförelse med uppsatsens bakgrundspresentation. 

Bakgrundspresentation skulle nämligen enbart beskriva det övergripande forskningsläget 

medan innehållsanalysen skulle genomgå en mer djupgående vetenskaplig analys.  

 

Vad gäller kvalitetsgranskningen av de artiklar som skulle ingå i uppsatsens innehållsanalys 

granskades de även med hjälp av en mall för kvalitetsgranskning (se bilaga B). I praktiken 

innebar det att varje artikel som tillmötesgick inklusionskriterierna även behövde uppnå en 

tillräckligt hög grad av vetenskaplighet och relevans. Genom att granska varje artikel utifrån 

fjorton frågor som testar om en artikel är tillräckligt relevant för uppsatsens syfte, samt om 

artikeln innehåller relevant och tydlig sammanfattning, frågeställning, analys, diskussion, 

slutsats, etisk diskussion och snarlika aspekter som är avgörande för en forskningsartikels 

vetenskapliga nivå, så poängsattes varje artikel utifrån denna mall. De artiklar som gavs en 

total poäng om 10 – 14 poäng ansågs vara av hög kvalitet och relevans för uppsatsen och 

inkluderades därför i urvalet för uppsatsens innehållsanalys. Dessa artiklar sammanfattades i 
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uppsatsens artikelmatris (bilaga C). Efter denna procedur återstod att genomföra en 

dataanalys av de artiklar som samlats in.  

5.3 Dataanalys 

 

Dataanalysen genomfördes utifrån Evans (2002, s. 24) modell för tolkande och beskrivande 

syntes. Anledningen är att Evans beskriver vetenskapligt etablerade procedurer för att 

utvärdera vårdvetenskapliga forskningskällor som baseras på kvalitativ metod. Dessa 

procedurer går ut på att syntetisera forskningskällorna genom att sammanställa och jämföra 

dem med varandra. Denna syntetisering kan vara tolkande eller beskrivande. Dataanalys 

genom tolkande syntes går ut på att göra nya tolkningar av tidigare forskning, medan 

beskrivande syntes går ut på att beskriva tidigare forskning utan att göra nya tolkningar. 

Eftersom beskrivande syntes baseras på mer etablerade procedurer med lite utrymme för 

feltolkningar och snedvridningar i analysresultatet så valdes denna metod. 

 

Efter att ha samlat in forskningsmaterialet identifierades därför nyckelfynden från varje 

artikel som skulle ingå i analysen. Därefter lästes fulltextversionen av de 10 artiklarna 

igenom, vilka sammanfattades genom att identifiera resultatet i varje artikel. Efter ett flertal 

genomläsningar av varje artikel växte ett antal teman och underteman fram.  Genom att 

granska och jämföra dessa teman med varandra växte en helhetsbild fram som reflekterade 

uppsatsens syfte. Denna helhetsbild och innehållet i artiklarnas teman lade grunden för en 

mer djupgående beskrivande analys. Denna analys utfördes genom att ytterligare jämföra 

artiklarnas resultat och övriga innehåll (Evans, 2002) utifrån de teman som presenteras i 

nedanstående tabell. 

 

Tabell 1: Resultats teman och underteman 

 

Tema Undertema 

Pressade arbetsförhållanden 

 

Tidsbrist och stress 

Omgivningens bristande stöd 

Bristande självvård Emotionella påfrestningar 

Personlighetens och privatlivets inverkan 

 

 
 



16 
 

Ovanstående teman tycks ha starka samhörigheter med varandra. Exempelvis skulle 

undertemat emotionella påfrestningar även kunna ingå som ett undertema till 

sjuksköterskors erfarenheter av pressade arbetsförhållanden, men efter noggranna 

genomläsningar av artikelmaterialet tycks detta undertema bättre sortera under temat 

bristande självvård och utgöra ett separat undertema. Dessa glidande och subjektivt valda 

tematiseringar diskuteras mer ingående i uppsatsens resultat- och metoddiskussion. 

5.4  Forskningsetiska överväganden  

 

Denna uppsats har tillämpat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilka berör 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet går ut på att forskaren ska informera de informanter som deltar i 

undersökningen angående dess syfte. Det kan ske genom att de personer som studeras på 

förhand informerats om deras roll i projektet samt är medvetna om att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande, samt att de data som ska samlas in enbart ska 

användas för gällande studie. Samtyckeskravet handlar om att informanterna har rätt att 

samtycka till om de vill medverka eller inte. Dels innebär det att deltagandet kan betraktas 

som frivilligt, dels att deltagarna när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet går ut på att data som berör undersökningens deltagare ska ges en 

omfattande konfidentialitet, där deras personliga information ska hållas otillgänglig från 

obehöriga. Det innebär bland annat att enskilda undersökningsdeltagare inte kan identifieras 

av utomstående. Nyttjandekravet går ut på att de insamlade uppgifter som berör enskilda 

informanter enbart får användas för forskning (CODEX, 2017a, 2017b). Eftersom uppsatsen 

baseras på en litteraturstudie med Peer Reviewed forskningsmaterial, kan antas att detta 

forskningsmaterial redan tillmötesgår ovanstående individetiska krav. Eftersom uppsatsens 

forskningsmaterial tycks tillmötesgå de forskningsetiska principerna bör även denna uppsats 

uppfylla de fyra forskningsetiska principerna och individskyddskraven.  

Forskare bör dessutom undvika att bedriva sin forskning på oredligt sätt, såsom att plagiera, 

förfalska eller förvanska vetenskapliga data (CODEX, 2017b). Uppsatsförfattaren har därför 

sett till att genomföra uppsatsarbetet utifrån dessa riktlinjer. Eftersom uppsatsförfattaren 

inte har engelska som modersmål och eftersom alla artiklar i denna studie var på engelska 

har Microsoft Word-lexikon och Google Translate använts för att göra det enklare att återge 

innehållet i de vetenskapliga artiklar som utgör grunden för denna uppsats. Författaren har 

även i möjligaste mån försökt vara medveten om de egna förförståelserna för att inte 

förvanska uppsatsresultatet på grund av feltolkningar.  
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6 RESULTAT  

Det första temat pressade arbetsförhållanden beskriver aspekter av empatisk utmattning 

som sjuksköterskor uppgett sig ha erfarit i yrkesutövningen, i synnerhet deras upplevelser av 

tidspress, emotionell och fysisk påfrestning, samt andra långvariga arbetsförhållanden som 

upplevts vara svåra. Det andra temat bristande självvård anknyter på ett mer direkt sätt till 

Watson (1979), styrdokumenten och behovet av sjuksköterskans självvård, samt visar hur 

starka känslointryck, emotionella påfrestningar och sjuksköterskans privata förutsättningar 

inverkar på förmågan att ge empatisk vård.  

6.1 Pressade arbetsförhållanden 

I resultats första tema undersöks sjuksköterskornas erfarenheter av empatisk utmattning i 

relation till yttre livsförhållanden. 

6.1.1 Tidsbrist och stress 

Forskningsartiklarna visar genomgående hur sjuksköterskorna ofta erfor tidsbrist och stress 

på grund av pressade arbetsförhållanden (Melvin, 2012; Drury, Craigie, Francis, Aoun, & 

Hegney (2014); Chan, Jones & Wong, 2012). Vissa sjuksköterskor upplevde trötthet på grund 

av att de arbetade i skift och inte hann vila sig ordentligt inför nästa arbetspass (Drury et al., 

2014; Maytum, Heiman & Garwick, 2004). När det var lugnt på den egna avdelningen kunde 

de bli tillfrågade att hjälpa till på andra mer stressfyllda avdelningar. Eftersom de inte kunde 

rutinerna och inte kände patienter på dessa andra avdelningar ökade arbetsbelastningen och 

tidspressen.  Som en nödlösning kunde vissa sjuksköterskor använda toaletten för att få en 

kort stunds vila och återhämtning. Sjuksköterskorna kunde därför uttrycka behovet av 

vilorum eller en plats att sitta i fred och glömma bort arbetet för en stund eller ges 

möjligheten att promenera, gymma eller genomföra andra återhämtande fysiska aktiviteter 

(Drury et al., 2014; Melvin, 2012).  

 

Underbemanning var en stressfaktor som påverkade hela arbetspasset och om det sakandes 

personal så ökade stressen och arbetsbelastningen i hela gruppen (Chan et al., 2012). Vissa 

sjuksköterskor tog dessutom på sig dubbelskift och upplevde av den anledningen tidsbrist 

och stress, vilket tröttade ut dem och försvårade deras möjligheter till inlevelserik och 

omsorgsfylld vård (Maytum et al., 2004).  Exempelvis upplevde vissa onkologisjuksköterskor 

att tidsbristen försvårade deras möjligheter att ge en kvalitativ omvårdnad och att 

situationen kunde förvärras i de fall patienten var krävande samt behövde mycket empati och 

omvårdnad. På grund av ovanstående situation kunde sjuksköterskorna uppleva att 
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semestrarna var otillräckliga för att återhämta sig (Perry, Toffner, Merrick & Dalton, 2011; 

Melvin, 2012). 

 

… you've just worked five shifts in a row and you probably do three earlies at 

that time and you'd have a late early, and you'd get home at 10 o'clock at night 

and you've just been running around the whole shift and you couldn't wind 

your brain down until midnight and then the alarm going off at 6 o'clock in 

the morning, you know, you've been dreaming about work all night and then 

you're straight back into it the next morning. (Drury et al. 2014, s. 523) 

 

Sjuksköterskorna upplevde även svåra arbetsförhållanden genom ökade bördor i 

administrations- och pappersarbetet, vilket i synnerhet gäller de sjuksköterskor som 

ansvarade för patienter med kortare vistelsetid. Sammantaget ökade det stressen och 

minskade kvaliteten i patientkontakten (Chan et al., 2012). Genom dessa höga 

arbetsbelastningar upplevde sjuksköterskorna även att de tog mer personligt ansvar för 

jobbet. Denna ansvarskänsla gjorde det svårare för dem att släppa tankarna kring sitt arbete. 

Exempelvis berättade en sjuksköterska att hon jobbade så mycket att det kändes som att 

förlora en del av sig själv (Melvin, 2012). När dessa arbetsförhållanden nådde en 

smärttröskel fick sjuksköterskorna svårigheter med att kommunicera och känna in patienten, 

samtidigt som patienten började betraktas som ett tidskrävande objekt (Chan et al., 2012). 

 

I recall the time when I had to check 20 patients’ blood pressure readings in a 

surgical ward: I would recheck them only if the readings were below the 

baseline tasks. Most often, I wouldn’t know the patient’s condition and I 

wouldn’t think of possible reasons for the blood pressure or wonder about 

possible internal bleeding. (Chan, Jones & Wong, 2012, s. 2023) 

 

Sammantaget upplevde sjuksköterskorna att tidsbrist och stress på arbetsplatsen skapade ett 

behov av förhöjd arbetsplatskvalitet genom förbättrade relationer med patienter och deras 

anhöriga. Dessutom hade kraven på administration och extraarbete ökat under senare år, 

vilket bidrog till att vissa av sjuksköterskorna inte hade energi eller ork att fortsätta 

vårdarbetet (Melvin, 2012). 

 

6.1.2 Omgivningens bristande stöd 

Flertalet sjuksköterskor erfor otillräckligt stöd från omgivningen och bristande förståelse för 

deras påfrestande situation (Austin, Goble, Leier & Byrne, 2009; Melvin, 2012; Maytum et 
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al., 2004; Perry et al., 2011). Inte minst bidrog brister i ledningen till en organisation med 

brister i avdelningen och ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna (Austin et al., 2009; 

Maytum et al., 2004; Perry et al., 2011). Andra sjuksköterskor upplevde brister på stöd från 

både kollegor och ledning när de behövde hjälp, vilket innebar fysiska och psykiska 

belastningar för sköterskorna i avgörande arbetsmoment (Melvin, 2012). Vissa 

onkologisjuksköterskor kunde uppleva höga förväntningar på att vara starka och klara sig 

utan omgivningens stöd. Det skapade en motvilja till att be om hjälp och minskade deras 

möjligheter till stöd från omgivningen (Perry et al., 2011). Denna långvariga avsaknad av stöd 

från arbetsledning eller kollegor kunde skapa en känsla av ensamhet och öka de psykiska 

påfrestningarna, i synnerhet på sjuksköterskor med höga förväntningar på sig själva 

(Maytum et al., 2004; Austin et al., 2009; Perry et al., 2011).  

 

I am going to give an example probably most nurses have done, but not admit 

to: You hear the call bell; it’s not your patient; you should respond but you got 

so many things to do with your own patients that you somehow block it out 

and walk right past. (Austin et al., 2009, s. 203) 

 

Sjuksköterskorna fick även otillräckligt stöd från ledningen genom att inte ges utbildning om 

empatisk utmattning och hur det kan undvikas. Den höga arbetsbelastningen vid tidpunkten 

för arbetsplatsutbildningarna hindrade dessutom sjuksköterskorna att lära sig undvika 

empatisk utmattning genom att i god tid identifiera dess symtom (Drury et al., 2014; Perry et 

al., 2011). Exempelvis uttryckte en sjuksköterska att hon aldrig hört talas om empatisk 

utmattning och undrade om det är något som hon behöver oroa sig för. Sjuksköterskan kände 

sig oförstående inför sin situation, men efter att ha blivit informerad om symtomen för 

empatisk utmattning började hon förstå sin fysiska och känslomässiga trötthet (Perry et al., 

2011).  

 

Compassion fatigue looms over the unit, yet no one can effectively address 

this phenomenon. We have barely heard of it. Is it something we should be 

concerned about? It’s like we are blind to the potential of compassion fatigue 

in our lives. (Perry et al., 2011, s. 94)  

 

 

Tidspress och långa arbetspass gjorde det även svårt för sjuksköterskorna att utbilda sig 

under fritiden, i och med att de då behövde ta hand sin familj (Perry et al., 2011; Drury et al., 

2014). I dessa sammanhang kunde sjuksköterskorna även beskriva vikten av stöd från familj 

och vänner. Samtidigt upplevde de svårigheter i att dela med sig av erfarenheter från jobbet 

på grund av tystnadsplikten och familjens bristande kunskaper (Drury et al., 2014).  
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Sjuksköterskorna upplevde stödet från mer erfarna sjuksköterskor som värdefullt, i och med 

att de erfarna sjuksköterskorna kunde beskriva hur de kunde göra för att minska stressen och 

tillsammans förbättra arbetsmiljön. Sjuksköterskorna upplevde att detta sociala stöd där de 

kunde diskutera hur det var på arbetspasset bidrog till att tackla problemen med empatisk 

utmattning (Perry et al., 2011; Drury et al., 2014).  

6.2 Sjuksköterskors erfarenheter av bristande självvård 

Medan analysens första tema betonade sjuksköterskornas yttre livsförhållanden ansluter 

uppsatsens andra tema mer till sjuksköterskornas inre emotionella och privata 

livsförhållanden.  

6.2.1 Emotionell påfrestning 

Sjuksköterskorna hade upplevt emotionella påfrestningar i vårdarbetet, vilket orsakade dem 

svårigheter att ta hand om sitt privata känsloliv (Melvin, 2012; Maytum et al., 2004; Aycock 

& Boyle, 2009). Inte minst hade sjuksköterskorna tendensen att identifiera sig med 

patienten. Exempelvis kunde patienten påminna om en släkting eller anhörig, alternativt 

kunde sjuksköterskan reflektera över att hon själv hade kunnat befinna sig i patientens 

situation (Maytum et al., 2004; Perry, 2008). Det medförde emotionella påfrestningar i form 

av överengagemang och svårigheter att släppa tankarna kring patienten.  

 

It especially affects me when the person I am caring for is close to my age. At 

first when this happened, it made it harder but, now, when the person shares 

something similar to me, like my age or the fact that we both have young 

children, I am more able to be a good nurse for that individual. (Perry, 2008, 

s. 89) 

 

Sjuksköterskorna erfor även att det starka personliga och emotionella engagemanget i 

patientens situation medförde att de kunde förlora sitt professionella förhållningsätt till 

yrkesrollen (Maytum et al., 2004; Perry et al., 2011; Austin et al., 2009). I dessa 

sammanhang uttryckte sjuksköterskorna att de kunde ha problem med att släppa sina 

privata känslor av sorg eller stress. Ett exempel på det är de sjuksköterskor som arbetat med 

kroniskt sjuka patienter, vilka uppgav sig ha blivit mycket emotionellt medtagna vid de fall 

patienterna farit illa (Melvin, 2012). Även vissa sjuksköterskor inom palliativ och geriatrisk 

vård som spenderat tid med patienter som sedan dött uppgav att de upplevt emotionella 
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påfrestningar som följd (Berg, Harshbarger, Ahlers-Schmidt & Lippoldt, 2016). Flertalet av 

de sköterskor som bevittnat sådana emotionellt starka upplevelser hade erfarit fysiska och 

emotionella konsekvenser och sedan utvecklat empatisk utmattning, och hade sedan försökt 

återhämta sig genom att hitta ljuspunkter i livet (Melvin, 2012; Berg, et al., 2016; Austin et 

al., 2009). 

 

I get teary if I am in a family meeting and I see a husband who is sad because 

his wife is going to need to be placed [in a long-term care facility] because of 

her dementia or something. I feel sad about it. I was told many years ago, 

‘You’re going to need to be a little tougher.’ It’s part of my personality. It’s not 

something I see as positive, but it is who I am. I can’t change it. I do feel 

deeply; I do care. (Austin et al., 2009, s. 207) 

 

Traumatiska upplevelser på arbetsplatsen är ett annat exempel på hur sjuksköterskor upplevt 

sig ha utsatts för emotionella påfrestningar (Jonsson & Segesten, 2003; Melvin, 2012). 

Exempelvis visar Jonsson och Segesten (2003) hur svensk ambulanspersonal ankommit till 

olycksplatser där offret dött eller skadats för livet och hur ambulanssjuksköterskorna inte 

upplevt sig vara tillräckligt förberedda att kunna hantera sådana traumatiska händelser. 

Trots att enskilda traumatiska upplevelser inte kan kopplas till empatisk utmattning tycks 

upprepade händelser av det slaget ändå ha bidragit till att sjuksköterskorna drabbats av 

tillstånd som påminner om empatisk utmattning (Jonsson & Segesten, 2003; Melvin, 2012).  

En ambulanssjuksköterska uttryckte starka upplevelser av empati och maktlöshet i samband 

med en händelse typisk för dennes vardag. 

 

In a motorcykel accident, the rider hit an Armco barrier and both his legs 

were cut off. We did ABC immediately and stopped the bleeding. I had to 

pick up his legs and put them in a plastic bag. At that moment (at the scene) 

I was so focused on my role as a nurse, but a few hours’ later memories and 

pictures show up. Afterwards I had difficulties in functioning at home with 

the daily life. I had difficulties concentrating and was very irritable. 

(Jonsson & Segesten, 2003, s. 146) 

 

Andra ambulanssjuksköterskor har beskrivit snarlika berättelser med allvarliga utgångar för 

personer de inte kunnat hjälpa, vilka belastat dem med känslor av maktlöshet, sorg, ilska 

eller orättvisa (Jonsson & Segesten, 2003).  
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6.2.2 Privatlivets och personlighetens inverkan 

 

Vissa sjuksköterskor erfor att arbetet följde med dem hem och att det skapade känslan av 

obalans mellan yrkeslivet och privatlivet. Andra sjuksköterskor upplevde utmattning och 

sömnsvårigheter för att de inte fick den tid som behövdes för att kunna återhämta sig inför 

nästa arbetspass (Perry et al., 2011; Austin et al., 2009; Maytum et al., 2004). Sjuksköterskor 

som drabbades av empatisk utmattning kunde även välja att isolera sig och ge mindre tid åt 

fritidsaktiviteter genom att försaka sin hobby eller sitt fritidsintresse (Austin et al., 2009; 

Aycock & Boyle, 2009). De beskrev sin ledighet som en tid att sitta och tänka på jobbet (Perry 

et al., 2011; Austin et al., 2009). 

I feel tired. You start waking up often at night and thinking about the work. 

Sure you can think about it driving home or getting home, but then you have 

to try to push it aside and deal with your family and your house cleaning and 

whatever else there is. But when you sleep for two or three hours and then 

wake up and you start thinking, you can’t fall back asleep because of the anger 

of ‘I didn’t get this done,’ ‘There should be time to check the chart,’ and ‘Why 

don’t they realize that he also has got depression and just pouring a lot of stool 

softeners is not the answer?’ (Austin et al., 2009, s. 203) 

  

Flera av sjuksköterskorna försökte undvika att tänka på arbetet under sin privata tid, medan 

andra fick mardrömmar och sömnsvårigheter på grund av de tänkte på arbetet (Berg et al., 

2016; Austin et al., 2009). De kunde även uppleva känslor av utmattning och svårigheter med 

att hinna återhämta sig inför nästa arbetspass och uttryckte rentav en vilja att avsluta sitt 

vårdyrke (Austin et al., 2009). Dessa privata villkor och känslor tycktes bidra till att 

sjuksköterskorna utvecklade empatisk utmattning (Maytum et al., 2004; Berg et al., 2016; 

Austin et al., 2009). 

Andra sjuksköterskor upplevde försämrade personliga relationer och äktenskap, ofta för att 

partner eller familj inte alltid förstod deras vårdsituation eller lyckades vara tillräckligt 

närvarade för dem (Perry et al., 2011; Drury et al., 2014). Sjuksköterskorna kunde dock 

uppleva att när vänner eller familjemedlemmar arbetade inom sjuksköterskeyrket så kunde 

de förstå varandra bättre och fungera som stöd. Det gjorde att en del sköterskor valde att 

delge sina tankar och känslor med vänner och familj (Berg et al., 2016; Drury et al., 2014). 

Denna förståelse och lyhördhet från familjen upplevdes ofta utgöra ett fundamentalt stöd för 

sjuksköterskorna.  
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My sister and I are very close, and she’s a nurse as well, she works in ED and 

we bounce off each other a lot and so I’ve got my sort of, I’ve got in inbuilt 

debrief basically. (Drury et al., 2014, s. 523) 

 

 

Inte bara sjuksköterskornas privata situation men även deras grundläggande personlighet 

eller karaktärsdrag verkar ha inverkat på om de utvecklat empatisk utmattning (Perry et al., 

2011; Melvin, 2012; Maytum et al., 2004; Austin et al., 2009). Vissa sjuksköterskor tycktes 

vara mer känsliga för intryck och ha lättare för att uppleva känslor av stress eller sorg 

(Melvin, 2012). De kunde uppleva fysiska symtom i form av klumpar i halsen, tyngd i bröstet 

och en känsla av att tvingas hålla tillbaka tårarna (Perry et al., 2011; Melvin, 2012). En del 

sjuksköterskor hade svårare för att dra en gräns mellan sina professionella respektive privata 

livsroller, vilket kunde göra dem involverade på heltid i exempelvis ett sjukt barn. Det blev 

belastande för dem och ökade risken för att drabbas av empatisk utmattning (Melvin, 2012). 

Flertalet sjuksköterskor med tendenser till att utveckla empatisk utmattning uttryckte även 

stora förväntningar på sig eller tog sitt vårdarbete mycket personligt (Maytum et al., 2004; 

Austin et al., 2009).  

When you go home and you feel you haven’t given the care that you wanted to 

give, that you became a nurse to give, due to the stress of the unit, having too 

many things to do in a time span, and it ends up leaving you feeling 

inadequate. (Austin et al., 2009, s. 205) 

 

Flertalet sjuksköterskor erfor att upprätthållandet av professionella gränser inte minskade 

empatin eller det känslomässiga engagemanget för patienterna. Andra sjuksköterskor 

upplevde att den professionella gränsdragningen dessutom skyddade dem mot stress eller 

empatisk utmattning (Melvin, 2012; Perry, 2008; Perry et al., 2011; Austin et al., 2009). De 

sjuksköterskor som tycktes ha lättare för att hantera empatisk utmattning uttryckte en mer 

positiv och glädjefylld inställning till sin vårdroll och tycktes värdesätta sina vårdkontakter 

(Perry, 2008; Perry et al., 2011; Austin et al., 2009). Sjuksköterskorna tycktes kunna ta väl 

hand om sitt privata sinnestillstånd, exempelvis genom att uppleva sig som värdefulla och 

betona den skillnad de gjorde för patienten (Austin et al., 2009; Perry et al., 2011). De 

uttryckte även att de hade lätt för att skapa en glädjefylld miljö på arbetsplatsen, samtidigt 

som de uppgav sig kunna sätta sig in i patientens lidande och ge en god vård genom 

inkännande vårdrelationer (Austin et al., 2009; Perry et al., 2011; Perry, 2008; Chan, Jones & 

Wong, 2012).  
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It doesn’t take extra time to talk to patients during your procedural care. So 

caring for the patient can occur even when there is not enough time. Now I 

also realize that I am more observant, for example a patient once stared at me 

when I was changing his nasogastric feeding tube, and I figured out that he 

didn’t want me to touch his nose. I have learnt so much from patients when I 

paid attention to them.  (Chan et al., 2012, s. 2025)  

 

Sjuksköterskorna upprätthöll en välavvägd kontroll över sina känslor och fann en balans 

mellan privata respektive professionella förhållningssätt gentemot patienterna, vilket 

skyddade dem från att bli utbrända (Melvin, 2012; Perry et al., 2011). Till skillnad från de 

sjuksköterskor som drabbades av empatisk utmattning tenderade deras känslomässiga 

engagemang i patienterna att ge dem tillfredsställelse snarare än utmattning (Perry, 2008; 

Melvin, 2012; Perry et al., 2011; Austin et al., 2009).  

7 DISKUSSION  

 

I metoddiskussionen ges en forskningsetisk reflektion samt beskrivs de metodologiska 

styrkor och svagheter som växte fram under uppsatsarbetets gång. I resultatdiskussionen 

diskuteras analysresultaten i relation till tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt.  

7.1 Metoddiskussion  

I denna uppsats genomfördes en litteraturstudie i form av en beskrivande syntes för att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av empatisk utmattning, med 

utgångspunkt från Evans (2002). Eftersom Friberg (2012) betonar vikten av en metodisk 

kvalitetsgranskning och tematisering av forskningsmaterialet så diskuteras det närmare 

nedan.  

 

Utifrån Fribergs (2012) rekommendationer kvalitetsgranskades alla artiklar inför analysen. 

Denna kvalitetsgranskning kunde vara utmanande på grund av individuella förförståelser 

som skapade subjektiva tolkningar av det forskningsmaterial som granskades. För att en 

studie ska uppnå hög reliabilitet är det däremot nödvändigt att författaren har ett objektivt 



25 
 

förhållningssätt till sitt arbete, inte minst i urval och dataanalys (Friberg, 2012). Utifrån ett 

forskningsetiskt perspektiv kan förförståelsen och subjektiva tolkningar därför snedvrida 

analysresultatet, vilket eventuellt skulle kunna vara till skada för de individer som tillägnar 

sig uppsatsens innehåll. Samtidigt vore det orimligt att helt försöka eliminera subjektiva 

ställningstaganden i och med att uppsatsen i slutändan genomfördes av en individ med unika 

tolkningar. För att förhålla sig till detta forskningsetiska dilemma användes ett 

kvalitetsgranskningsschema (bilaga B). Genom detta schema blev det enklare att på ett 

systematiskt sätt värdera varje artikel utifrån vetenskaplighet och relevans för uppsatsens 

syfte. Extra omsorg lades även på att låta artikelurvalen vila på etablerade scheman för urval 

och kvalitetsgranskning via sökmatris och artikelmatris. Därigenom säkerställdes även att 

uppsatsens metodarbete redovisades på ett öppet och tydligt sätt. Denna tydliga och öppna 

redovisning av uppsatsarbetet bör dels ha gjort det enklare för läsaren att bilda sin egen 

uppfattning om studieresultatet, dels ha förbättrat uppsatsens upprepningsbarhet (Polit & 

Beck, 2012). Med andra ord var ambitionen att göra det möjligt för andra författare att 

upprepa denna studie och därigenom kontrollera dess reliabilitet eller giltighet. 

 

Vad gäller urvalet innebar det ett omfattande arbete, eftersom de flesta artiklarna inte 

uppnådde inklusionskriterierna. Vanligtvis var de för gamla, saknade Peer Review-status 

eller anslöt inte tillräckligt väl till uppsatsens syfte. Notera dock att enbart de artiklar som 

valdes till uppsatsens innehållsanalys granskades utifrån de högt uppställda kvalitetskraven i 

bilaga B. Som redan nämnts är anledningen att uppsatsens bakgrundsmaterial enbart skulle 

ge en bild av forskningsläget, medan innehållsanalysen avsågs genomföras utifrån högre 

ställda vetenskapliga krav och ge en mer exakt bild av empatisk utmattning. Det går även att 

diskutera varför en gräns sattes vid år 2003 för de artiklar som tilläts att ingå i urvalet för 

analysen. En vanlig åsikt tycks vara att tio år är en generell gräns för att forskningsartiklar 

ska betraktas som aktuella för samtida forskning (Friberg, 2012). Det är givetvis en mycket 

generell gräns som varierar stort, beroende på forskningsfält, typ av undersökning och vilka 

behov som finns av att exempelvis referera till ursprungliga källor för en etablerad teori 

(Bryman, 2011). Den initiala ambitionen var därför att sätta en gräns vid 2008, det vill säga 

maximalt tio år gamla källor. Samtidigt stod det klart att några källor som verkade vara 

mycket relevanta för uppsatsens syfte var närmare femton år gamla. Därför valdes en gräns 

på femton år, i avsikt att kunna inkludera de källor som så uppenbart tillmötesgick 

uppsatsens syfte.  

 

Att artiklarna söktes fram genom tre databaser med stort fokus på vårdvetenskaplig litteratur 

(Cinhall Plus, PubMed och Medline) bör ha förenklat arbetet med att sortera relevanta 

artiklar. Man kan tänka sig att databaserna har ett system som vanligtvis sorterar fram den 

mest relevanta och vetenskapligt kvalitativa forskningslitteraturen (Polit & Beck, 2012). 
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Genom att prioritera dessa tre databaser framför exempelvis Google Scholar, så säkerställdes 

en högre vetenskaplig kvalitet på de artiklar som valdes för granskning.  

 

Efter ett omfattande arbete valdes till sist tio artiklar som enligt inklusionskriterier och 

kvalitetsgranskning var mycket relevanta för uppsatsens syfte och analys. Trots 

forskningskvaliteten på dessa artiklar så var det inte helt lätt att fastställa exakt vilka teman 

och underteman som uppsatsens syfte och artikelmaterial skulle bilda. Eftersom skilda val av 

tema skapar olika analysresultat (Lundman & Graneheim, 2008) förvandlades 

tematiseringen till ett moment som krävde extra eftertanke: I och med att uppsatsens syfte 

var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning valdes uppsatsens första 

tema att i möjligast mån reflektera detta syfte. Eftersom uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

var sjuksköterskans förmåga till egenvård - utifrån Watson (1979) och Svensk 

Sjuksköterskeförenings (2014, 2017) riktlinjer – valdes uppsatsens andra tema att reflektera 

denna förmåga till egenvård. Sammantaget bör båda dessa teman reflektera uppsatsens syfte, 

där båda teman ansluter till uppsatsens syfte, men från aningen skilda perspektiv. Med 

utgångspunkt från dessa två teman granskades de kvalitetsgranskade artiklarna mer 

ingående, för att skapa underteman på ett sätt som reflekterar uppsatsens syfte, teman samt 

forskningsartiklar. Under artikelgenomläsningarna formulerades därför ett antal 

underteman, vilka under ytterligare genomläsning omformulerades. Målet vara alltså att 

formulera teman som reflekterade forskningsläget och som anslöt till varandra, men även 

kontrasterade mot varandra för att tillåta en jämförelse dem emellan. Till slut verkade det 

vara mest ändamålsenligt att låta uppsatsens första två underteman mer ansluta till 

sjuksköterskornas yttre omständigheter på arbetsplatsen och i yrkesrollen, medan 

uppsatsens sista två underteman mer anslöt till sjuksköterskornas inre världar och 

personliga omständigheter. Sammantaget bidrar samtliga underteman därför till att lyfta 

fram sjuksköterskornas upplevelser av empatisk utmattning, men utifrån aningen olika 

perspektiv, där uppsatsens sista två underteman i extra hög grad anknyter till Watsons (1979) 

starka betoning på sjuksköterskornas personliga inställning till vården och deras förmåga att 

vårda sig själva. Trots noggrannheten i temavalen är det ändå klart att en annan 

uppsatsförfattare med annan förförståelse och uppfattning av artiklarnas innehåll hade 

kunnat välja andra typer av teman och underteman, vilket hade inverkat på analysresultatet 

(Bryman, 2011). 

 

I och med att uppsatsens urval baseras på kvalitativa forskningsartiklar, vilka i sin tur ofta 

baseras på kvalitativa intervjuer, vissa av dem djupintervjuer och uppföljningsintervjuer 

genomförda under en utdragen tidsperiod, så bör djupet och nyanserna i sjuksköterskornas 

beskrivningar av empatisk utmattning vara stort i dessa artiklar. Det kan bidra till en hög 

grad av validitet, där forskarna genom sina djupintervjuer verkligen lyckats få svar på 
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sjuksköterskornas upplevelser av empatisk utmattning. Med andra ord borde uppsatsens 

kvalitativa ansats ha bidragit till en god validitet, i jämförelse med en uppsats som 

exempelvis baseras på mer kvantitativa forskningsmetoder i form av enkätfrågor med styrda 

svarsalternativ som inte ger utrymme för djupgående svar (Lundman & Graneheim, 2008).  

 

I jämförelse med en kvalitativ intervjustudie som baseras på ett mycket lågt urval (<5) av 

intervjupersoner så bygger denna uppsats på flertalet vetenskapligt godkända (Peer 

Reviewed) arbeten som i sin tur baseras på urval om minst fem intervjupersoner. 

Anledningen till varför en skiljelinje drogs vid fem personer är att databassökningarna 

sorterade fram artikelmaterial som innehöll kvalitativa analyser med urval på strax över fem 

personer. Det innebär att denna uppsats totalt sett baseras på ett förhållandevis omfattande 

urval av informanter som besvarat kvalitativa intervjufrågor. Det vill säga några av 

uppsatsens valda artiklar baseras på urval om cirka 10 personer, medan andra artiklar 

baserades på större urval. Eftersom uppsatsen bygger på samtliga dessa artiklar så vilar den 

på ett högt totalt antal informanter. Detta höga totala antalet informanter bör förbättra 

analysresultatets pålitlighet (Polit & Beck, 2012). Artikelmaterialets urval består dessutom av 

skilda typer av sjuksköterskor som intervjuats, exempelvis ambulanssjuksköterskor samt 

sjuksköterskor inom hemvård, onkologi samt vård av både vuxna och barn. Ett urval med 

sådan spridning kan möjligtvis bidra till en god överförbarhet av analysresultatet. Å andra 

sidan går uppsatsen miste om en stark avgränsning i urvalet. Exempelvis kan man tänka sig 

att olika typer av sjuksköterskor har olika slags upplevelser av empatisk utmattning, men i 

denna uppsats klumpas dessa olika typer av sjuksköterskor ihop, vilka tillsammans bildar 

underlag för analysresultatet. Uppsatsens pålitlighet kanske hade kunnat förbättras om den 

tydligare fokuserat på särskilda typer av sjuksköterskor (ibid.).  

 

I detta sammanhang kan det även vara värt att notera att uppsatsresultatet baseras på 

artiklar och undersökningar genomförda i framförallt Kanada och USA. Analysresultatet 

reflekterar därför främst förhållandena i dessa länder och inte nödvändigtvis förhållandena i 

Sverige. Med tanke på det stora totala urvalet, spridningen över flera typer av sjuksköterskor 

och artiklarnas stora fokus på Kanada och USA så kan man tänka sig att uppsatsen ger 

relativt överförbara svar som applicerar på länder med liknande vårdsystem. För att tydligare 

avgöra på vilka sätt denna uppsats går att överföra på svenska förhållanden krävs därför 

djupare kunskaper om hur vårdsystemen fungerar i varje land. Lägg dock märke till att 

sjuksköterskorna uppgav mycket liknande erfarenheter av empatisk utmattning, oavsett vilka 

typer av sjuksköterskor det var och i vilka länder de befann sig. Det talar för att 

överförbarheten i uppsatsens analysresultat är högt (Polit & Beck, 2012). Däremot går det att 

diskutera överförbarheten i ett par av de artiklar som valdes till analysen och som listas i 

artikelmatrisen. Artikeln av Jonsson och Segesten (2003) beskriver sjuksköterskors 
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erfarenheter av upprepade traumatiska händelser vilket sker under hög tidspress. Som redan 

nämnts reflekterar artikeln därför sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning mer 

indirekt, där de delar med sig av erfarenheter som ibland bidrar till och emellanåt är en 

reflektion av empatisk utmattning. Artikeln innehöll dock så många slående uttalanden från 

sjuksköterskorna, dessutom i en svensk undersökning, som tydligt illustrerade de effekter 

som utifrån uppsatsens bakgrundsdiskussion står i nära relation till empatisk utmattning. 

Därför inkluderades artikeln i artikelmatrisen. Det går även att reflektera över artiklarna av 

Maytum et al. (2004) samt Melvin (2012) i och med att de är pilotstudier. Eftersom dessa 

studier baseras på ett lika stort urval som flertalet av de övriga studier som listas i 

artikelmatrisen, och eftersom de är genomförda av forskare som publicerat tidigare 

vetenskapliga studier inom detta forskningsfält och därmed antas vara kunniga inom sin 

profession, så bedömdes de vara tillräckligt kvalitativa och reliabla för att fungera som 

underlag för denna uppsats på grundnivå.  

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen sammanfattar analysresultaten utifrån uppsatsens teman pressade 

arbetsförhållanden och bristande självvård samt uppsatsens underteman tidsbrist och 

stress, omgivningens bristande stöd, emotionella påfrestningar samt personlighetens och 

privatlivets inverkan. Dessa teman och underteman användes för att lyfta fram uppsatsens 

syfte och artikelmaterial samt reflektera mot uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 

bakgrundspresentation.  

 

Vad gäller sjuksköterskornas erfarenheter av pressade arbetsförhållanden visade 

analysresultatet genomgående att sjuksköterskorna som drabbats av empatisk utmattning 

upplevde tidsbrist och stress på arbetsplatsen. I likhet med Yang & Choi (2014) framkom att 

en stressig arbetsmiljö ledde till att många sjuksköterskor inte fick den tid som behövdes för 

att kunna återhämta sig och få tillräckligt med energi och ork för att stödja och hjälpa 

patienterna. Detta kan jämföras med Joinson (1994) som observerade hur sjuksköterskor 

som befann sin under långvarig stress tenderade att utveckla empatisk utmattning. 

Underbemanning, dubbelskift och ökade administrativa bördor bidrog till ökad stress, 

långvarig trötthet, svårigheter att vara effektiv på arbetsplatsen och minskat fokus på 

patienterna. I detta sammanhang poängterade Sabo (2011) att sådana ökade bördor bidrar 

till utmattning och en minskad patientsäkerhet, där sjuksköterskorna inte bara fick problem 

med att ta hand om sig själva men även fick problem med att ta väl hand om patienterna. Här 

kan även tilläggas Joinsons (1994) slutsats att den långvariga pressen att ge en empatisk 

omvårdnad bidrog till stress och empatisk utmattning. Misstag kunde därför uppstå där 
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patienterna, utifrån patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) ibland erfor onödigt lidande genom 

att få otillräcklig smärtbehandling eller bristfällig läkemedelsadministrering.  

 

Sjuksköterskorna upplevde pressade arbetsförhållanden på grund av omgivningens 

bristande stöd. Ett exempel var det bristande stödet från ledningen och från kollegor. Detta 

bristande stöd bidrog till en känsla av ensamhet. Ledningens bristande stöd gjorde bland 

annat att sjuksköterskorna inte kunde vara närvarande vid internutbildningar och därför 

saknade kunskap om empatisk utmattning och hur det kan förebyggas. Ledningens bristande 

stöd bidrog även till en försämrad organisation och mer pressade arbetsförhållanden. I detta 

sammanhang poängterar Moscaritolo (2009) att sjuksköterskorna kunde uppleva 

otillräcklighet i att ge den vård som förväntas samt riskerade att göra misstag i 

administreringen av läkemedel. Det kan därför verka naturligt att Sjuksköterskorna enligt 

analysresultatet uttryckte behovet av att sitta med kollegor och utbyta erfarenheter av de 

moment eller svåra situationer som sker på jobbet.  

 

Vad gäller sjuksköterskornas erfarenheter av bristande självvård framkom att de 

emotionella påfrestningarna av de pressande arbetsförhållandena samt sjuksköterskornas 

personlighet och privatlivets inverkan kunde belasta deras förmåga att vårda sig själva och 

patienterna. Närmare bestämt visade analysen att emotionella påfrestningar i form av 

traumatiska händelser, bevittnandet av svåra olyckor, alltför stark identifikation med 

patienten och svårigheter att släppa tankarna kring patienten kunde ge djupgående och 

långvariga känslor av maktlöshet, sorg eller ilska, i synnerhet för sjuksköterskor med höga 

krav på sig själva. Detta bekräftas av Figley (2002) som poängterar att sjuksköterskor med 

hög empatisk känslighet kan fastna i så djupa engagemang i patienters lidande att de 

utvecklar empatisk utmattning. Svåra emotionella upplevelser är återkommande inom hälso- 

och sjukvården och kan inte undvikas (Showalter, 2010). Därför poängterar 

Arbetsmiljöverket (2016) och Watson (1979) vikten av omgivningens stöd, i synnerhet efter 

traumatiska händelser. Utifrån tidigare resonemang har detta stöd från omgivningen ofta 

varit otillräckligt bland sjuksköterskor med empatisk utmattning. 

 

Sjuksköterskors personlighet och privatlivets inverkan bidrog till att sjuksköterskor med 

empatisk utmattning ofta tänkte för mycket på jobbet, skar ner på sina fritidsaktiviteter, 

försatte sig i isolation, upplevde försämrade personliga relationer, hade svårigheter att bli 

förstådda av familjemedlemmarna, samt upplevde sömnbrist, oro och utmattning. Detta kan 

relateras till McGarth et al. (2003), som visar att sjuksköterskor som tenderar att drabbas av 

empatisk utmattning är de som saknar glädje i sina privata aktiviteter och skär ner på sina 

sociala relationer med vänner samt familj, vilket minskade deras förmåga till självvård. 

Analysresultatet visade även att sjuksköterskor med empatisk utmattning hade tendensen att 
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ställa höga krav på sig själva, vara känsliga för intryck, uppleva känslor av stress eller sorg, 

samt ta sitt vårdarbete mycket personligt. Även i detta fall är vikten av omgivningens stöd av 

släkt, familj, partner, vänner och anhöriga viktigt för att motverka empatisk utmattning, där 

sjuksköterskor kan prata om sina upplevelser och bättre vårda sina inre liv (Watson, 1979).   

 

För att dra paralleller från ovanstående resultatsammanfattning till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt (Watson, 1979, 1993) och forskningsbakgrund framgår för det första en 

konflikt mellan sjuksköterskans empatiska utmattning och Watsons (1979) ideal om den 

självvårdande och empatiska sjuksköterskan. Framförallt visade bakgrundsbeskrivningen 

och analysresultatet att de sjuksköterskor som uttryckte mycket empati och tog in 

omgivningens intryck ofta drabbades av empatisk utmattning. Samtidigt poängterar Watson 

(1979) att sjuksköterskans möte med patienten behöver baseras på en sådan empati och 

förmåga att ta in omgivningens intryck. Utifrån detta resonemang förespråkar Watson ett 

förhållningssätt som gör empatiska sjuksköterskor mottagliga för empatisk utmattning. Som 

framkommit i analysen hade vissa sjuksköterskor inte några svårigheter att skilja på sitt 

privata respektive professionella förhållningssätt gentemot patienterna, samt kunde ge 

empatisk vård även under pressade arbetsförhållanden. I detta sammanhang framhåller 

Watson (1979) att en sjuksköterska bör kunna skilja mellan sin professionella och privata 

identitet för att kunna ge medveten omvårdnad. Med andra ord tycks det gå en fin skiljelinje 

mellan den empatiska sjuksköterskan som lätt drabbas av utmattning respektive den 

empatiska sjuksköterskan som fungerar väl även i pressade vårdsituationer.  

 

Dessa argument kan vidareutvecklas genom att granska styrdokumenten för sjuksköterskor 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) som poängterar att sjuksköterskan ska upprätthålla ett 

professionellt förhållningssätt genom att visa lyhördhet, respekt, medkänsla och trovärdighet 

gentemot patienter. Det går i linje med Watsons (1979) starka betoning på ett empatiskt och 

öppet förhållningssätt till patienten, samt till de delar av uppsatsens innehållsanalys som 

beskriver de sjuksköterskor som lyckas ge empatisk vård även under svåra omständigheter. 

Genom att jämföra dessa delar av uppsatsens innehållsanalys, styrdokumenten och Watson 

växer bilden av en ”idealisk” sjuksköterska fram. Denna idealiska sjuksköterska kunde, 

utifrån uppsatsens analysresultat, uppleva att deras professionella gränser eller 

förhållningssätt inte minskade empatin för patienterna. Tvärtom upplevde de att det 

professionella förhållningssättet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) tillät dem att uttrycka 

empati för patienterna, samtidigt som det skyddade dem mot stress eller empatisk 

utmattning. De uttryckte även en mer positiv och glädjefylld inställning till sin vårdroll där de 

värderade sina vårdkontakter, tog väl hand om sitt privata sinnestillstånd, ofta upplevde sig 

som värdefulla, var duktiga på att skapa en inspirerande arbetsmiljö och hade lätt för att 

sätta sig in i patientens lidande och gav en god vård genom inkännande vårdrelationer. 
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Som en fortsatt parallell gentemot Watson (1979) tycks analysresultatet alltså peka på att det 

löper en fin skiljelinje mellan den empatiska sjuksköterska som lätt blir utbränd och den 

empatiska sjuksköterska som inte blir utbränd under pressade arbetsförhållanden. Den stora 

skillnaden tycks ligga i att vissa sjuksköterskor använder sin empati och inlevelse som 

drivkraft, medan andra sjuksköterskor tycks uppleva empati och inlevelse som någonting 

krävande. De förstnämnda sjuksköterskorna tycks kunna använda sin empatiska 

vårdsituation som drivkraft och inspiration genom sin erfarenhet och förmåga att skapa goda 

vårdrelationer, nå patientens känslor och få positiv respons vilket utvecklar en empatisk 

tillfredsställelse hos sjuksköterskan. Under förutsättning att sjuksköterskan kan finna sin 

styrka och kontroll, lyssna på patientens behov och samtidigt upprätthålla de professionella 

gränser och det professionella förhållningssätt som förväntas i styrdokumenten för 

sjuksköterskor, så tycks det alltså vara möjligt att skapa en grund för empatisk 

tillfredsställelse snarare än empatisk utmattning. 

 

Som framgår av uppsatsens bakgrundsbeskrivning och innehållsanalys är detta argument 

dock mycket förenklat. Det är uppenbart att sjuksköterskans inre inställning till 

patientvården bara är en del av helheten, medan sjuksköterskans yttre omständigheter 

(exempelvis graden av stress, stöd från omgivningen, typer av emotionella intryck) också har 

en stor betydelse för sjuksköterskans förmåga att ge en empatisk vård som bidrar till 

sjuksköterskans empatiska tillfredsställelse snarare än till empatisk utmattning. 

7.3 Etisk diskussion 

I denna litteraturstudie tas hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

vad gäller nyttjande, information, samtyckeskrav och konfidentialitet, inte minst genom att 

utgå från artiklar som genomgått etisk granskning. Bland annat poängterar Drury et al. 

(2014) att forskningsprojektet erhållit tillstånd av forskningsetisk kommitté vid Sir Charles 

Gardners sjukhus samt tillämpat de kriterier som fastställts genom Helsingfors-

deklarationen. Dessutom erhölls verbalt och skriftligt samtycke från informanterna inför 

varje intervju. Eftersom samtliga artiklar tycks baseras på snarlika forskningsetiska principer 

och godkännanden så antas alltså att denna litteraturstudie vilar på material som är godkänt 

ur forskningsetiskt perspektiv. Trots dessa forskningsetiska hänsyn går det samtidigt att 

ifrågasätta om de intervjuade sjuksköterskorna betraktades på ett mer avståndstagande sätt i 

egenskap av forskningsobjekt eller om sjuksköterskorna betraktades på ett mer inkännande 

sätt vid intervjutillfällena. Man kan nämligen tänka sig att det är en sak att pliktskyldigast 

efterfölja de forskningsetiska principerna och en annan sak att i praktiken betrakta varje 
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sjuksköterska som en unik och kännande individ som ska ges integritet och förståelse. På 

grund av knapphändiga etiska resonemang synliggörs inte denna aspekt i 

forskningsartiklarna. 

 

Etiska resonemang kan även föras utifrån hur uppsatsens resultat växte fram. Här kan 

konstateras att omsorg lades ned på att undvika snedvridna analysresultat, inte minst genom 

att presentera ursprungskällorna på ett så direkt och oförvanskat sätt som möjligt, med riklig 

användning av citat och systematisk presentation av artiklarna. Resultatet redovisades även 

på ett sätt där enskilda grupper och individer inte förfördelades, framförallt genom att 

presentera resultatet på ett så strukturerat och opartiskt sätt som möjligt med utgångspunkt 

från fastställda vetenskapliga procedurer. Med andra ord har stor omsorg lagts på att ge 

objektiva analysresultat genom att på ett så välavvägt sätt som möjligt presentera varierade 

perspektiv på sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning. 

 

Det går även att föra etiska resonemang utifrån sjuksköterskornas funktion i sin roll som 

empatisk vårdgivare så som den beskrivs av Watson (1979), där den självvårdande 

sjuksköterskan ger en insiktsfull och jämställd vård som tar full hänsyn till patientens behov 

och integritet. Eftersom Vetenskapsrådets (2002) principer kretsar kring individers 

integritetsskydd kan alltså tänkas att ett empatiskt förhållningssätt även innefattar ett etiskt 

förhållningssätt, där patientens integritet och behov sätts i centrum. Ett liknande 

förhållningssätt blir även tydligt i styrdokumenten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017, 

2014) som betonar vikten av en personcentrerad vård vilken går ut på att patienten och 

dennes närstående blir sedda utifrån sina personliga tankar, behov och resurser. Dessutom 

förväntas sjuksköterskan främja en god arbetsmiljö som utmärks av jämlika villkor. Dessa 

riktlinjer och etiska aspekter i den empatiska vården framkommer även i litteraturstudiens 

analysresultat, som betonar vikten av att kunna ge empatisk vård även i påfrestande 

situationer. Med andra ord tycks litteraturstudiens analys peka på vikten av ett empatiskt 

förhållningssätt, vilket även tycks kunna innebära ett etiskt förhållningssätt. I detta 

sammanhang väcks även frågan om sjuksköterskorna befinner sig i en etiskt försvarbar 

situation. Närmare bestämt visade analysresultatet att sjuksköterskor förväntas ge en 

empatisk och etiskt försvarbar vård, samtidigt som de drabbas av empatisk utmattning på 

grund av pressade arbetsförhållanden. Frågan är alltså hur etiskt försvarbart det är att 

placera dessa sjuksköterskor i en så utmanande arbetssituation och samtidigt förvänta sig att 

de ska ge en vård som är jämställd och empatisk.  

 

Avslutningsvis kan diskuteras om litteraturstudien bidragit till samhällsnyttan. I och med att 

arbetet lyft fram sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning synliggjordes ett antal 

faktorer som tycks ligga bakom denna påfrestande situation. Det kan ligga i sjuksköterskors 
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och vårdinstitutioners intresse att medvetandegöras om dessa faktorer, inte minst för att ges 

en möjlighet att förbättra sjuksköterskornas egenvård och patientvård. På detta sätt är det 

möjligt att litteraturstudien kan bidra till samhällsnyttan.  

8 SLUTSATSER  

Detta examensarbete syftade till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

empatisk utmattning. Resultatet visade att sjuksköterskor med denna empatiska utmattning 

upplevde sina arbetsmiljöer som påfrestande och stressiga. Ofta hade de även upplevt 

flertalet traumatiska händelser i vården, exempelvis i form av upprepande dödsfall. Dessa 

hade framkallat känslor av maktlöshet, frustration och sorg. Sjuksköterskorna hade även 

upplevt att stödet från kollegor, familj och vänner kunde vara bristfälligt och att de inte heller 

fått tillräckligt stöd från arbetsledningen eller erhållit en tillfredsställande utbildning som gav 

dem insikter i hur de kan motverka riskerna för att drabbas av empatisk utmattning. 

Sjuksköterskor som drabbades av empatisk utmattning var mer benägna att lägga stora krav 

på sig själva, ha svårt för att dra en skiljelinje mellan privatliv och yrkesliv samt ha en 

personlighet som är känslig för intryck. Sjuksköterskor drabbade av empatisk utmattning 

upplevde ofta att arbetsplatsens påfrestningar försämrade deras privata relationer, drog ner 

på deras fritidsaktiviteter, fick dem att tänka på arbetet även under ledig tid, kunde orsaka 

oro samt leda till bristfällig sömn. Det visade sig även att vissa ”idealiska” sjuksköterskor 

hade lättare för att ta hand om sig själva och därmed ge bättre patientvård även under 

pressande vårdsituationer. Snarare än att bli utmattade brukade dessa sjuksköterskor bli 

inspirerade av att uttrycka empati och inlevelse i kontakterna med patienten. Det bidrog till 

en mer kvalitativ vård och goda ömsesidiga upplevelser mellan vårdare och patient. 

Därigenom upplevde sjuksköterskorna empatisk tillfredsställelse snarare än empatisk 

utmattning.  

8.1 Vidare forskning 

Under databassökningen och artikelgranskningen blev det klart att en stor andel kvalitativa 

analyser baserades på intervjuer som belyser sjuksköterskors upplevelser av empatisk 

utmattning. Mer omfattande meta-analyser av dessa studier skulle kunna ge en 

sammanfattande bild av forskningsläget kring sjuksköterskors upplevelser av empatisk 

utmattning (Polit & Beck, 2012). Forskning baserad på kvantitativa data som isolerar de 

variabler som orsakar empatisk utmattning borde också kunna ge stora insikter. Exempelvis 
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skulle forskning som identifierar hur starkt arbetstider, genus och typer av vård samvarierar 

med empatisk utmattning ge en mer detaljerad bild av sjuksköterskornas situation i den 

empatiska vården. Utifrån Yu och Kirk (2008) tycks det i detta sammanhang vara viktigt att 

skapa bättre metoder för att mäta empati. Den kvantitativa modell som hittills har använts 

för att mäta empati inom vården har varit the Jefferson Scale of Physician Empathy (ibid.). 

Ett alternativ kan kanske vara att istället använda BES-modellen (Basic Empathy Scale) som 

utvecklades av Jolliffe och Farrington (2006), samt anpassa den till vårdvetenskapliga 

sammanhang. Detta kvantitativa mätverktyg, som baseras på ett frågeformulär med 20 

frågor för att mäta affektiv och kognitiv empati bland skolelever, har nämligen utvärderats i 

många forskningsprojekt och i samtliga fall har den blivit erkänd som ett reliabelt mätverktyg 

(Albiero & Matricardi, 2013). Att utarbeta en vårdvetenskaplig variant av detta verktyg borde 

då bidra till en mer kvalitativ forskning inom vårdvetenskapen. Avslutningsvis tycks 

forskningen kring sjuksköterskors empatiska utmattning behöva tydligare definitioner som 

visar vad som skiljer empatisk utmattning från traumatisk stress och utbrändhet.   
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Peer Reviewed 
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English 
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English 
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Abstract  

Peer Reviewed 

English 
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Abstract  
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teoretiska utgångspunkter. 

Nej  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

4 Vårdvetenskaplig 

teoribildning.  
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metoddiskussion.  

Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

14 Tydlig återkoppling till 

vårdvetenskapliga 

sammanhang. 

Nej Nej Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

 

            

 Totalt 10 10 12 13 14 13 13 13 12 11 

  

  

JA = 1 poäng  Nej = 0 poäng 

 

HÖG KVALITET = 10 – 14 poäng. 

MEDELKVALITET =  7 – 9 poäng. 

LÅG KVALITET = 1 – 7 poäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

 

Nr Författare, år, titel, 

tidskrift 

Syfte Metod Relevanta 

resultat 

Kvalite

t 

1 Austin, W., Goble, E., 

Leier, B., & Byrne, P. 

(2009) 

Compassion Fatigue: The 

experience of nurses.  

Ethics and Social Welfare, 

3(2), 195-214. 

Sjuk-

sköterskors 

upplevelser av 

empatisk 

utmattning.  

Kvalitativ 

ansats.  

Data-

insamling 

genom 

intervjuer 

av fem sjuk-

sköterskor.   

Dataanalys 

genom 

tolkande 

tematisk 

analys.  

Sjuksköterskor 

med empatisk 

utmattning 

började ta 

avstånd från 

patienter och 

deras 

närstående.  

Hög 

2 Aycock, N., & Boyle, D.  

(2009) 

Interventions to manage 

compassion fatigue in 

oncology nurses.  

Oncology Nursing Forum, 

35(3), 524. 

Granska vård-

institutioners 

resurser för att 

motverka 

onkologi-

sjuksköterskor

s empatiska 

utmattning.  

Kvalitativ 

ansats. 

Data-

insamling 

genom 

intervjuer, 

fråge-

formulär 

och 

fallstudie.  

Dataanalys 

genom 

teman och 

tolkande 

jämförelser. 

Onkologi-

sjuksköterskor 

är extra utsatta 

för empatisk 

utmattning. 

Vård-

institutionerna 

behöver därför 

minska stressen 

samt 

tillhandahålla 

mer 

professionella 

resurser för att 

omhänderta 

dessa 

sjuksköterskor.  

Hög 



 

 

3 Berg, G. M., Harshbarger, 

J. L., Ahlers-Schmidt, C. 

R. & Lippoldt, D.  

(2016). 

Exposing compassion 

fatigue and burnout 

syndrome in a trauma 

team: a qualitative study.  

Journal of trauma 

nursing, 23(1), 3-10. 

Studera 

empatisk 

utmattning 

och 

utbrändhet i så 

kallade 

traumateam 

och beskriva 

deras 

upplevelser av 

stress och 

hanteringsstra

tegier.   

Kvalitativ 

ansats. 

Data-

insamling 

genom 

intervjuer 

och enkäter 

i fokus-

grupper.  

Dataanalys 

genom 

jämförelser 

av fokus-

grupp-

deltagarnas 

upplevelser 

av empatisk 

utmattning 

och 

utbrändhet. 

Över hälften av 

medlemmarna i 

traumateamet 

löpte risk för att 

drabbas av 

empatisk 

utmattning och 

utbrändhet.  

Hög 

 

 

 

 

4 Chan, E., Jones, A. & 

Wong, K. 

(2012) 

The relationships between 

communication, care and 

time are intertwined: a 

narrative inquiry 

exploring the impact of 

time on registered nurses' 

work.  

J Adv Nurs, 69(9), 2020-

2029.  

Att utforska 

sjuksköterskor

s upplevelser 

av tidspress på 

arbetsplatsen. 

 

Kvalitativ 

ansats.  

Data-

insamling 

genom 

intervjuer 

av fem sjuk-

sköterskor 

under ett 

års tid. 

Dataanalys 

genom 

tolkande 

Sjuksköterskor 

upplevde press 

utifrån tid och 

arbetsmiljö, 

vilket bidrog till 

otillräcklig 

patientvård och 

ökade risken för 

empatisk 

utmattning.  

 

 

 

Hög 



 

 

tematisk 

analys. 

Nr Författare, år, titel, 

tidskrift 

Syfte Metod Relevanta 

resultat 

Kvalite

t 

5 Drury, V., Craigie, M., 

Francis, K., Aoun, S., & 

Hegney, D. G.  

 

(2014) 

 

Compassion satisfaction, 

compassion fatigue, 

anxiety, depression and 

stress in registered nurses 

in Australia: Phase 2 

results.  

 

Journal of Nursing 

Management,  

22(4), 519-531. 

 

Undersöka 

sjuksköterskor

s upplevelser 

och strategier 

för att trivas på 

vårdavdelning

ar som ofta 

leder till stress, 

utbrändhet 

och empatisk 

utmattning. 

Kvalitativ 

ansats.  

Data-

insamling 

genom 10 

sjuk-

sköterskor 

som 

intervjuades 

och deltog i 

fokus-

grupper. 

Tematisk 

dataanalys. 

Sjuksköterskorn

a tillämpar ofta 

kraftfulla 

individuella 

affirmationer 

och socialt 

samarbete för 

att stärka 

självvården.  

Hög 

6 Maytum J.C., Heiman 

M.B. & Garwick, A.W. 

(2004) 

Compassion fatigue and 

burnout in nurses who 

work with children with 

chronic conditions and 

their families. 

 

Journal of Pediatric 

Healthcare, 18(4), 171-179. 

Identifiera 

sjuksköterskor

s upplevelser 

av empatisk 

utmattning 

och 

utbrändhet i 

vården av barn 

i allvarliga 

tillstånd. 

Kvalitativ 

ansats.  

Data-

insamling 

genom 

intervjuer 

av 20 

erfarna 

sjuk-

sköterskor 

som 

vårdade 

barn i 

Sjuksköterskorn

a delgav att de 

använde sina 

erfarenheter och 

insikter för att 

minimera risken 

att drabbas av 

empatisk 

utmattning.  

Hög 

 

 

 

 

 



 

 

allvarliga 

tillstånd. 

Dataanalys 

genom 

innehålls-

analys.  

7 Melvin, C. S. 

 

(2012) 

 

Professional compassion 

fatigue: what is the true 

cost of nurses caring 

for the dying?  

 

International Journal of 

Palliative Nursing, 18(12), 

606-611. 

 

Granska 

förekomsten 

av personlig 

empatisk 

utmattning 

bland 

sjuksköterskor 

inom 

hemvården 

och deras 

strategier för 

att handskas 

med risken för 

empatisk 

utmattning. 

Kvalitativ 

ansats. 

Data-

insamling 

genom 

semistruk-

turerade 

intervjuer 

av 6 erfarna 

sjuk-

sköterskor 

från 

hemvården. 

Dataanalys 

genom 

tematiserad 

innehålls-

analys. 

Samtliga 

sjuksköterskor 

var medvetna 

om riskerna 

med att drabbas 

av empatisk 

utmattning i sin 

yrkesutövning, 

och en av 

sjuksköterskorn

a var drabbad 

vid tiden för 

undersökningen

. 

Hög 

Nr Författare, år, titel, 

tidskrift 

Syfte Metod Relevanta 

resultat 

Kvalite

t 

8 Jonsson, A. & Segesten, K. 

(2003).  

 

The meaning of traumatic 

events as described by 

nurses in ambulance 

service.  

 

Att beskriva 

traumatiska 

upplevelser 

bland 

ambulans-

personal. 

Kvalitativ 

ansats.  

Data-

insamling 

genom 

empirisk 

samman-

Sjuksköterskor 

och annan 

personal 

identifierar sig 

starkt med 

offren och har 

problem med 

att förbereda sig 

Hög 



 

 

Accid Emerg Nurs,  

11(3), 141-152. 

ställning av 

52 skriftliga 

berättelser 

av svensk 

ambulans-

personal. 

Dataanalys 

genom 

jämförande 

innehålls-

analys.  

för de 

oförutsägbara 

emotionella 

mötena med 

offren. 

9 Perry, B.  

 

(2008) 

 

Why exemplary oncology 

nurses seem to avoid 

compassion fatigue.  

 

Canadian Oncology 

Nursing Journal, 18(2), 

87-99.  

 

Granska hur 

exemplariska 

sjuksköterskor 

undviker 

empatisk 

utmattning i 

krävande vård-

situationer. 

Kvalitativ 

ansats.  

Data-

insamling 

genom 

semi-

strukturera

de 

kvalitativa 

intervjuer 

av sju sjuk-

sköterskor 

som ansågs 

vara exemp-

lariska i att 

undvika 

empatisk 

utmattning. 

Tematisk 

dataanalys.  

Insikter i hur 

sjuksköterskorn

a lyckades 

kommunicera 

väl med 

omgivningen, 

leva i 

ögonblicket och 

bibehålla sin 

energi i 

utmanande 

vårdsituationer. 

Hög 

10 Perry, B., Toffner, G., 

Merrick, T. & Dalton, J.  

 

Utforska 

definitionen av 

empatisk 

Kvalitativ 

ansats.  

Stress, brist på 

socialt stöd och 

kunskaper om 

Hög 



 

 

(2011) 

 

An exploration of the 

experience of compassion 

fatigue in clinical oncology 

nurses.  

 

Canadian oncology 

nursing journal = Revue 

canadienne de nursing 

oncologique,  

 

21(2), 91-105. 

 

utmattning 

och de faktorer 

som orsakar 

empatisk 

utmattning 

bland 

onkologi-

sjuksköterskor

.  

Data-

insamling 

genom 

enkät-

undersök-

ningar av 19 

legi-

timerade 

onkologi-

sjuk-

sköterskor. 

Tematisk 

dataanalys 

utifrån fem 

teman.  

empatisk 

utmattning 

bidrog till en 

sämre 

omvårdnad.  

 


	1 inledning
	2 BakgrunD
	2.1 Stress
	2.2 Empati
	2.3 Empatisk utmattning – ’Compassion Fatigue’
	2.3.1 Symtom på empatisk utmattning
	2.3.2 Individer som riskerar att erfara empatisk utmattning

	2.4 Styrdokument och lag för sjuksköterskor
	2.5 Teoretiskt perspektiv

	3 Problemformulering
	4 Syfte
	5 metod
	5.1 Datainsamling
	5.2 Urval
	5.3 Dataanalys
	5.4  Forskningsetiska överväganden

	6 Resultat
	6.1 Pressade arbetsförhållanden
	6.1.1 Tidsbrist och stress
	6.1.2 Omgivningens bristande stöd

	6.2 Sjuksköterskors erfarenheter av bristande självvård
	6.2.1 Emotionell påfrestning
	6.2.2 Privatlivets och personlighetens inverkan


	7 Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion
	7.3 Etisk diskussion

	8 Slutsatser
	8.1 Vidare forskning

	Referenslista
	Bilaga A: Sökmatris
	Bilaga B: MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING
	Bilaga C: ARTIKELmatris

