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SAMMANFATTNING 

I bakgrunden framkommer det att allt fler sjuksköterskor mår allt sämre i sin profession 

vilket kan leda till förlamande trötthet och känslomässig utmattning. Syftet var att beskriva 

sjuksköterskestudenters uppfattningar kring vilka faktorer som kan bidra till att finna kraft i 

vårdandet. Metoden som användes var en induktiv kvalitativ innehållsanalys där data 

utgjordes av intervjuer från sju deltagande sjuksköterskestudenter. Resultatet presenteras i 

kategorierna (1) Att kunna göra skillnad för patienten (2) Tidens möjligheter och 

begränsningar (3)Arbetsgruppens betydelse, med respektive underkategorier (1)Vara 

medlidsam och bekräftelse i mötet med patienten (2)Tid för patienten viktigt, tid för reflektion 

behövs och tid för återhämtning krävs (3)Känna stöd i arbetsgruppen och gemenskap i 

arbetsgruppen. Slutsatsen är att olika faktorer samverkar för att bidra till att finna kraft i 

vårdandet. Själva kraften i vårdandet verkar ligga i det utbyte av bekräftelse som uppstår i den 

förtroendeingivande relation i mötet med patienten. Den förtroendeingivande relationen är 

beroende av att sjuksköterskan innehar ett medlidsamt förhållningssätt och drivs av en vilja 

att kunna göra skillnad för varje enskild patient. Yttre miljöfaktorer, som tidens möjligheter 

och begränsningar samt arbetsgruppens betydelse är lika viktiga samverkande faktorer som 

bidrar till att finna kraft i vårdandet. 

 
Nyckelord: bekräftelse, gemenskap, kraftgivande faktorer, medlidande, 

sjuksköterskestudenter, tid, uppfattningar, vårdande   



 
ABSTRACT 

The background reveals that nurses are feeling worse in their profession, which can lead to 

burning out and compassion fatigue. The aim was to describe nursing students' perceptions 

about what factors can help them to find compassion energy. The method used was an 

inductive qualitative content analysis where data consisted of interviews from seven 

participating nursing students. The result is presented in the categories that emerged (1) 

Being able to make a difference for the patient (2) The possibilities and limitations of time (3) 

The importance of the working group, with respective subcategories (1) Being compassionate 

and affirmation in the meeting with the patient (2) Time with the patient is important, time for 

reflection needed and time for recovery required (3) Feeling supported by the working group 

and fellowship in the working group. The conclusion is that different factors co-operate to 

help find compassion energy. The actual power of care seems to be in the exchange of 

confirmation that arises in the reliance-giving relationship in the meeting with the patient. The 

reliance-giving relationship is dependent on the nurse having a compassionate approach and 

are driven by a will to make a difference for each individual patient. External factors, such as 

the possibilities and limitations of the time, and the importance of the working group, are as 

important co-operative factors that help to extract energy in care.  

 

Keywords: affirmation, caring, compassion, compassion energy factors, fellowship, nursing 

students, perceptions, time 
 

 

 

 

 



 
 

 

FÖRORD 

Ett stort tack till de sjuksköterskestudenter som ställde upp i intervjuer inför detta 

examensarbete och möjliggjorde för oss att utforska detta intressanta ämne. Vårt varmaste 

tack går även till våra handledare Eija Göransson och Veronica Sandqvist samt Annelie 

Rylander, som handledde oss under den förberedande PM-kursen, för ert engagemang i 

ämnet, uppmuntrande ord och tilltro till oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de 
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1 INLEDNING  

Sjuksköterskeprofessionen beskrivs av media som allt mer stress- och kravfylld. En 

kombination av hög arbetsbelastning, obekväma arbetstider, färre sjuksköterskor med lång 

erfarenhet som kan agera som mentorer och bollplank leder till att allt fler nyexaminerade 

sjuksköterskor mår allt sämre vilket kan leda till känslomässig utmattning och förlamande 

trötthet. Alarmerande studier visar att var tredje nybliven sjuksköterska har symptom på 

utbrändhet under de första åren efter examination. Som blivande sjuksköterskor finner vi det 

viktigt att identifiera vilka faktorer som kan bidra till att hjälpa oss och blivande kollegor 

inom vården att finna kraft i vårdandet. Med detta som bakgrund är det av intresse att studera 

sjuksköterskestudenters uppfattningar, efter sin verksamhetsförlagda utbildning, kring vilka 

faktorer som kan bidra till att finna kraft inom vårdandet i den framtida yrkesprofession. 

Kommande examensarbete kommer därför att ha fokus på sjuksköterskestudenters 

uppfattningar av det valda fenomenet. Förhoppningen är också att resultatet i detta 

examensarbete ska kunna generera kunskap som kan göra nyutexaminerade sjuksköterskor 

bättre rustade att arbeta i vårdverksamheter av idag. Ämnet efterfrågas även av forskargrupp 

vid MDH/HVV: Care, Recovery & Health. 

 

2 BAKGRUND 

Nedan kommer en kort presentation kring de centrala begreppen compassion och medlidande 

beskrivas liksom compassion energy och dess motsats compassion fatigue i kontexten för 

vårdvetenskap. Då forskningen kring det valda fenomenet, och dess huvudbegrepp 

compassion energy, är ytterst begränsat så presenteras den tidigare forskningen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv med fokus på professionens utmaningar och verktyg gällande 

känslomässig utmattning och förlamande trötthet, compassion fatigue. För att bibehålla fokus 

och perspektivet på sjuksköterskors uppfattningar valdes politiska och socio-ekonomiska 

perspektiv och data bort. Det omvårdnadsteoretiska perspektivet utgår från vårdteoretiken 

Eriksson och hennes caritativa vårdande med inriktning på den vårdande relationen. En 

sammanfattning av de styrdokument och riktlinjer som sjuksköterskor följer presenteras. 

Bakgrundsavsnittet avslutas med en problemformulering. 

2.1 Compassion energy – vårdandets kraft 

 

En direkt översättning av begreppet compassion existerar inte i svenskspråkig litteratur utan 

översätts som både medlidande och medkänsla (Wiklund, 2017). Dessa två begrepp förklaras 

vara synonyma med varandra i litteraturen men i detta examensarbete kommer endast 

begreppet medlidande att användas. Även begreppet compassion energy saknar en enhetligt 
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vårdvetenskaplig svensk definition och tolkas i detta examensarbete som den kraft 

sjuksköterskor finner  i vårdandet. Enligt Wiklund (2012) innebär medlidande att känna med 

den andra människans lidanden och innefattar även en handlingskomponent vilket gör att 

vårdaren i mötet med den lidande människan uppmanas till att agera och i denna handling 

finner kraft. Den kraften vårdaren erhåller av medlidandet är det som skapar motivationen för 

vårdaren att vårda, vilket är nödvändigt för att en vårdande relation ska etableras. Wiklund 

(2012) förklarar vidare att handling inte enbart förstås som ett agerande utan även som 

uppmärksamhet och närvaro i mötet med den lidande människan. Att inneha förmågan att visa 

medlidande är att kunna stå ut och ha närvaro i mötet med den lidande människan trots den 

egna känslan av otillräcklighet. Genom en öppenhet och en närvaro inför sig själv och andra 

ges förutsättningar att hantera de egna känslorna i svåra situationer. Därmed möjliggörs det 

för vårdaren att finna kraft och energi av att vara delaktig i den lidande människans känslor. 

Den lidande människan enligt Wiklund (2017) visar sig sårbar och delar med sig till vårdaren 

för att kunna få hjälp. Här skapas det en förbindelse, en vårdande relation mellan vårdare och 

patient som gör vårdaren delaktig i patientens lidande. Upplevelsen för vårdaren av den 

vårdande relationen blir då att den är meningsfull och ändamålsenlig samt att vårdaren 

upplever uppskattning av att kunna hjälpa den lidande människan. I vårdandet är det 

medlidandet som är det centrala och ur ett patientperspektiv innebär det att patienten får bli 

sedd samt att få vårdarens tid för att kunna bli bekräftad som person (Wiklund, 2017).  

 
Dess motsats är compassion fatigue, när vårdandet istället skapar en förlamande trötthet och 

känslomässig utmattning hos sjuksköterskan (Henson, 2017). Enligt Wiklund (2017) väcks 

känslomässiga utmaningar vid svåra möten med den lidande människan i form rädsla inom 

vårdaren och en känsla av att vara otillräcklig. Genom att känna medlidande innebär det en 

medvetenhet om den egna sårbarheten och det eget lidandet. När vårdaren inte klarar av att 

hantera de egna känslorna utan flyr, både från sitt eget lidande och den andres, så blir mötet 

tärande för vårdaren istället för energigivande. För att skydda sig själv från det egna lidande 

tillåter vårdaren sig inte att beröras av den andra människans lidande. Det kan nästan verka 

som att vårdaren har förlorat sin empatiska förmåga och inte längre bryr sig om sin lidande 

medmänniska. Utöver svårigheten att ha sig själv som arbetsredskap ska vårdaren även 

hantera organisationens krav, den stressiga arbetsmiljön samt arbetskollegornas attityder. Att 

inneha självmedkänsla innebär att inte vara för självkritisk utan att vara sin egen vän. 

Vårdaren behöver få möjlighet att utveckla sin självmedkänsla i en tillåtande arbetsmiljö. Den 

önskan som vårdaren har att göra gott, omgivningens förväntningar och krav kan skapa inre 

slitningar hos vårdaren. Handledning kan vara till hjälp för att ett självreflekterande 

förhållningssätt ska uppbådas och därmed möjliggöra det för vårdaren att lära sig hantera sina 

egna känslor och minska de inre slitningarna (Wiklund, 2017). 

2.2 Tidigare forskning 

 

Datainsamlingen till de 10 artiklarna under avsnittet, tidigare forskning, i bakgrunden har 

gjorts i från databaserna Cinahl plus och Pubmed. Valet av databaser gjordes då de innehåller 

en stor mängd kritiskt granskade vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna valdes utifrån 

examensarbetets syfte, se bilaga A. Artikelsökningen genomfördes genom ett systematiskt 

tillvägagångssätt där sökord relavanta för detta examensarbetets syfte valdes ut. Vid den 

första sökningen via Cinahl plus användes sökorden: compassion energy samt nursing men då 

detta endast gav ett resultat byttes sökorden ut till; compassion nurs*. Vid båda sökningarna 

var begränsningarna att artiklarna skulle vara Peer reviewed, free full text, abstract available 
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samt att endast visa artiklar publicerade mellan 2008- 2018, detta för att inte visa 

forskningsresultat äldre än tio år. För att få med perspektivet kring känslomässig utmattning 

och förlamande trötthet, fatigue, gjordes ytterligare en sökning via Cinahl plus, denna gång 

med sökorden: nursing fatigue. Begränsningarna var desamma som vid de tidigare 

sökningarna men då det publicerats mer aktuell forskning kring begreppet fatigue minskades 

tidsspannet ned så att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2016-2018. En sista 

sökning gjordes, denna gång via databasen Pubmed. Sökorden som användes var: 

compassion, satis*, nurs*. Begränsningarna var;  publication dates five years samt free full 

text. Inklusionskriterierna var att studierna skulle inneha ett sjuksköterskeperspektiv samt 

beröra begreppen compassion och fatigue, bilaga B. Då alla utvalda artiklar i detta 

examensarbete var skrivna på engelska och behövde översättas fanns det en risk för 

omtolkning vid översättningen. För att minimera denna risk lästes artiklarna om ett flertal 

gånger av båda examensarbetsförfattarna och därefter diskuterades innehållet för att 

identifiera eventuella tolkningsskillnader. Utvalda artiklar i detta examensarbete har alla 

kvalitetsgranskats enligt Friberg (2012) och av de tio utvalda artiklarna ansågs samtliga 

inneha hög kvalitet, vilket innebär att de uppnått minst 11 av 13 respektive 14 kriterier (se 

bilaga C). 

2.2.1 Känslomässig utmattning och förlamande trötthet  

Enligt Henson (2017) är compassion fatigue eller förlamande trötthet och känslomässig 

utmattning kulmen av utbrändhet eller sekundär traumatisk stress där sjuksköterskor inte 

längre känner något medlidande för patienten. Den fysiska, emotionella, sociala och andliga 

hälsan hos sjuksköterskan försämras av den ständigt ökande stressen som är relaterad till 

deras arbete och som i sin tur kan påverka sjuksköterskans förmåga att utöva sitt 

hälsofrämjande arbete (Sinclair, Raffin-Bouchal, Venturato, Mijovic-Kondejewski & Smith-

MacDonald, 2017). Den omsorg och medkänsla, som ger sjuksköterskor tillfredsställelse i 

omvårdnaden, kan även vara en bidragande faktor  till utvecklandet av känslomässig 

utmattning och förlamande trötthet. Vid utvecklandet av känslomässig utmattning och 

förlamande trötthet förändras sjuksköterskans etiska värdegrund vilket kan leda till att hen ser 

patienten som mindre än människa då den medmänskliga orken inte längre finns där. Henson 

(2017) menar att då alla sjuksköterskor riskerar att utveckla detta tillstånd krävs det en 

förståelse och resurser för varje sjuksköterskas enskilda behov och dess arbetsmiljö för att 

undvika detta. 

2.2.2 Gamla värderingar och vårdkultur 

En kravfylld vårdkultur är en orsak till utvecklandet av känslomässig utmattning och 

förlamande trötthet. Steege och Rainbow (2017) talar om fenomenet ”supernurs” som ett 

resultat av den allt mer kravfyllda vårdkulturen. Där sjuksköterskor känner att det är deras 

enskilda plikt att ensamma ansvara för tilldelade patienter på bekostnad av sin egen hälsa. 

Gamla värderingar och beteendemönster kring pliktkänsla och om hur sjuksköterskor bör 

agera skapar hinder för att ta tag i strukturella och personliga förändringar inom vården som 

kan bidra till ett minskat antal sjukskrivningar till följd av känslomässig utmattning och 

förlamande trötthet (Steege et al, 2017). Enligt Fukumori, Miyazaki, Takaba, Taniguchi & 

Asai (2018) drivs sjuksköterskorna i deras studie av en känslan av ansvar och stolthet i sin 

profession. Gamla värderingar och uppfattningar kring “plikt” gör att att de känner sig 

tvungna att ta det fulla ansvaret för patienterna utan att ta stöd och hjälp av kollegor. Om 

sjuksköterskorna sedan, på grund av sitt agerande, inte känner att det har möjlighet att ge 

patienterna tillräckligt med vård och därigenom är oförmögna att uppfylla sitt etiska ansvar, 

https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S002074891730010X?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S002074891730010X?via%3Dihub#!


4 

finns ett ökad risk att utveckla känslomässig utmattning och förlamande trötthet (Fukumori et 

al. 2018). Där ett välmående arbetsklimat främjas ser man också en minskad utveckling av 

känslomässig utmattning och förlamande trötthet hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

(Henson, 2017).  

2.2.3 Balans mellan självomsorg och omsorg av patienten  

I ett hjälpande yrke finns det både en tillfredsställelse i att vårda men också en risk för 

utvecklandet av känslomässig utmattning, det här är en balansgång som är viktigt att ha insikt 

och kunskap om (Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll, 2015). Forskning visar på att höga 

nivåer av medlidande och medkänsla, exempelvis vid en fördjupad vårdrelation mellan patient 

och sjuksköterska, kan generera en ökad risk för att utveckla känslomässig utmattning och 

förlamande trötthet (Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2016). En studie visar att sjuksköterskor 

med utmärkande egenskaper som öppenhet och samvetsgrannhet var starkt förknippade med 

att känna medlidande med patienten men att i kombination med att inneha neurotiska drag 

kunde dessa egenskaper utsätta sjuksköterskan för en ökad risk att utveckla förlamande 

trötthet och känslomässig utmattning (Yu, Anli & Shen, 2016). Fukumori et al. (2018) har 

identifierat medkännande egenskaper, hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal, som kan 

känneteckna en sårbarhet och därmed en ökad risk för att utveckla känslomässig utmattning 

och förlamande trötthet. Genom att identifiera dessa egenskaper kan det möjliggöra för 

arbetsplatser inom vården att snabbt gå in och stötta anställda som visar tendenser att utveckla 

känslomässig utbrändhet och förlamande trötthet.  En av de största riskerna för att utveckla 

känslomässig utmattning och förlamande trötthet uppkommer när sjuksköterskan förlorar sin 

egen självomsorg. Wiklund- Gustin och Wagner (2013) talar om vikten av att ha förmågan att 

känna medkänsla och medlidande med sig själv, self-compassion, en egenskap som både 

stärker förmågan att känna medlidande gentemot andra samtidigt som det fungerar som ett 

skydd mot att utveckla känslomässig utbrändhet och förlamande trötthet. Grafton, Gillespie 

och Henderson (2010) tar i sin forskning upp vikten av att få möjlighet till reflektion och hur 

självreflekterande människor förstår att de har ett val kring hur de agerar, snarare än de som 

endast svarar på impuls utan tanke på konsekvenser, och kan därför bättre hantera reaktioner 

på stress, återhämta sig fortare och minska sårbarheten för inverkan av framtida stressiga 

situationer. Genom självreflektion kan den enskilda individen träna upp, vad författarna 

beskriver som en emotionell intelligens. Begreppet beskrivs som en förmåga att känna, 

uppfatta, använda, förstå och effektivt hantera sina känslor. Genom att upprätthålla en balans 

mellan sin egen självomsorg och viljan att lindra patientens lidande fungerar som en nyckel 

till att upprätthålla sjuksköterskans förmåga att utöva sitt hälsofrämjande arbete utan att det 

påverkar hens egna hälsa (Sacco et al. 2015).  

2.2.4 Återhämtning och stödåtgärder  

Enligt Grafton et al. (2010) har sjuksköterskors med en positiv inställning större kapacitet att 

hantera den stressiga arbetssituation de befinner sig i och därmed har lättare till återhämtning. 

Författarna  använder sig av begreppet resilience, motståndskraft, en medfödd energi- eller 

livskraft, som fungerar som en inre resurs som personer inom stressiga vårdyrken kan 

använda sig av för att motivera, aktivera och driva sig själva för att klara arbetet samt växa 

och lära sig av stressiga och negativa erfarenheter i livet. Goda och stödjande arbetsmiljöer 

liksom utbildning, praktiska övningar och stöd från arbetsgivare och arbetsgrupp bidrar till att 

sjuksköterskor upplever större tillfredsställelse och välbefinnande i det vårdande yrket. 

Grafton et al. (2010) tar i sin forskning upp hur arbetsmiljön specifikt kan anpassas till att 

stödja sjuksköterskan i det egna välmåendet. Genom att erbjuda ett tyst eller lugnt rum, som 
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är placerat nära men separerat från arbetsområdet, ges en möjlighet för enskilda medarbetare 

att koppla av, varva ner eller bara ta sig tid från stressen en hektisk dag, även om bara för en 

liten stund och kan därigenom bidra till sjuksköterskans möjlighet till återhämtning och 

välbefinnande. Sacco et al. (2015) beskriver att genom att utveckla en vårdkultur där 

sjuksköterskor erhåller ett meningsfullt erkännande i sitt yrkesutövande kan deras 

välbefinnande stärkas. Utan denna bekräftelse kan det leda till att sjuksköterskorna känner sig 

underskattade vilket kan bidra till en känsla av förlamande trötthet och känslomässig 

utmattning. För att sjuksköterskors mentala hälsa ska bibehållas och/eller förbättras och 

därmed minska risken för utvecklandet att känslomässig utmattning och förlamande trötthet 

kan vårdarbetsplatser, genom förebyggande strategier och resurser, stärka sjuksköterskans 

förmåga att hantera de inre och yttre stressfaktorerna de ställs inför i sin yrkesprofession (Wu, 

Singh-Carlson, Odell, Reynolds & Su, 2016). Genom att förbättra arbetsmiljön kan 

omsorgsorganisationer och ledning främja en omsorgskultur som bygger på erkännande, 

professionell och personlig utveckling samt möjlighet till handledning, reflektion och 

återhämtning (Sacco et al 2015). 

2.3 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Inom vårdvetenskapen råder en mångdimensionell bild av människan som kropp, själ och 

ande för att påvisa hur komplex och mångsidig människan är. Det teoretiska perspektivet i 

detta examensarbete utgår från vårdteoretikern Erikssons vårdande relation, vilket motiveras 

av att examensarbetet har ett holistiskt perspektiv vilket innebär att människan uppfattas som 

delar av en helhet. Människan är en helhet av kropp, själ och ande och i den vårdande 

relationen kan ingen sida utelämnas. Genom att inneha kunskap om delarna ges lärdom om 

helheten och delarna förstås mot helheten (Eriksson, 2018). Vårdandet i sig självt är enligt 

Eriksson (2018) något mänskligt och naturligt, något som alla människor har inom sig. Det är 

en gärning av omtanke och kärlek som bekräftar den andres existens där människan får kraft 

att utvecklas och växa. Mötet för vårdaren med patienten innebär att se och ta in hela 

människan, att gå bredvid som stöd. Genom att gå bredvid patienten, att våga vara närvarande 

i mötet, skapas förtroende och trygghet i vårdrelationen. Det är i den här relationen som 

patienten får utrymme att ge uttryck för sina behov, problem och begär, den kan aldrig tvingas 

fram av vårdaren utan patienten ger vårdaren sitt förtroende.  

 

I den vårdande relationen påvisar Eriksson (2018) att vårdaren erbjuder tid och rum för vila 

och lindrande av lidande för patienten. Viljan att göra gott, förmedla det goda och det sköna 

för den enskilda människan är det som ledsagar hjärtat, tanken och handen i den vårdande 

relationen. Själva vårdandet är en konst där känslan av tro och hopp förmedlas genom att 

handlingarna är sanna och på riktigt. Vårdandet är en akt mellan två människor och 

innebörden av vårdandet är ett ansande, lekande och lärande med karaktär av tro, hopp och 

kärlek. Målet med vårdandet är att skapa ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse samt ett andligt 

och kroppsligt välbehag så att en känsla av utveckling mot upprätthållande, stödjande och 

igångsättande av hälsoprocessen hos patienten kan förmedlas. Grunden för vårdandet är 

ömsesidighet och ett delande mellan patient och vårdare. Delandet ses som att vara delaktig, 

att vårdare och patient är delaktiga i samma helhet. Det som delas eller hur det delas beror på 

den aktuella situationen. Ett verkligt vårdande kommer ur det sanna medlidandet som uppstår 

där kärlek och lidande möts och den kraften som utvinns ur kärleken gör lindrandet av 

lidandet hos patienten möjligt.  
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Vidare enligt Eriksson (2018) är motivationen till att vårda i sin djupaste mening är i mötet 

med den lidande människan, det kräver mod att lida med en annan människa men det är 

känslan av medlidande hos vårdaren som är källan till ett agerande. Det är ett skapande där 

det finns en glädje, en entusiasm och en hängivenhet inför den vårdande situationen, ett 

ansvarstagande för sig själv och patienten samt att osjälviskt kunna ge av sig själv till 

patienten. Vårdandet kan ses som att vårdaren visar patienten olika möjligheter men det är 

patienten som bestämmer takt, fart och formulerar målet. När patienten är oförmögen att visa 

vägen försöker vårdaren förstå patientens längtan och önskningar och agerar därefter. Den 

professionella vårdrelationen är och ska inte vara fullständigt ömsesidig då det i egenskap av 

vårdare innehas ett större ansvar och förmågan till känslan för närhet och distans är av stor 

vikt för att upprätthålla ett inkännande förhållningssätt. Det optimala vårdandet är när 

patienten får möjlighet till ett framåtskridande och samtidigt har möjlighet till reträtt. 

Innehållet i vårdandet uppstår ur skapandet i en vårdsituation och innehållet bestäms utifrån 

den enskilda och unika människans behov. Att vara vårdare och agera i en caritativ anda 

kräver mod att bejaka sig själv och sin existens samt att i sin yrkesprofession vara i tjänst för 

människan (Eriksson, 2018).  

2.4 Styrdokument och riktlinjer 

I enlighet med Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskesföreing, 2017) omfattar sjuksköterskornas självständiga ansvar för de sex 

kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samt för ledarskap 

och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Även ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2014) tar upp fyra olika kompetensområden; sjuksköterskan i relation till allmänheten, 

yrkesutövningen, professionen och medarbetaren, som tillsammans sammanfattar riktlinjerna 

för det etiska handlandet inom professionen (International Council of Nurses, 2014). Den 

legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor 

ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom 

eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till 

döden. Den legitimerade sjuksköterskan ska dessutom ha kunskap om medicinsk vetenskap 

och beteendevetenskap av relevans för patientens omvårdnad samt förståelse för hållbar 

utveckling i hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeföreing, 2017). Sjuksköterskor 

ansvarar dessutom för att främja goda arbetsförhållanden och ett gott samarbete på 

arbetsplatsen. De centrala värdena för omvårdnad innebär att sjuksköterskan visar respekt 

inför personens sårbara, respekterar värdigheten och integriteten samt självbestämmandet i 

vårdandet så att det skapas en upplevelse av mening, hopp och tillit hos patienter och 

anhöriga. Alla dessa bygger på erfarenhetsbaserad kunskap som utvecklas vidare inom 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Förutsättningen för att patienten ska känna 

förtroende för vårdaren är att det finns en tillit i vårdrelationen. Det är genom vårdarens 

förtroende, engagemang, pålitlighet och öppenhet som möjlighet till känslan av tillit skapas. 

Målet är att det skapas balans i maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så patienter samt 

deras anhöriga känner sig respekterade och upplever trygghet i relationen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 
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2.5 Problemformulering 

En kombination av hög arbetsbelastning, obekväma arbetstider, färre sjuksköterskor med lång 

erfarenhet som kan agera som mentorer och bollplank leder till att allt fler sjuksköterskor mår 

allt sämre vilket kan leda till känslomässig utmattning och förlamande trötthet. I den tidigare 

forskningen har det framkommit vad som definierar förlamande trötthet samt att 

sjuksköterskeprofessionen många gånger kan vara känslomässigt utmattande. Höga krav som; 

teknisk skicklighet, ansvars-, utvecklings- och ledarskapsförmågor samt tillämpning enligt ett 

vårdvetenskapligt tillvägagångssätt ställs. Alarmerande rapporter visar en ökande trend kring 

känslomässig utmattning och förlamande trötthet bland sjuksköterskor med utbrändhet som en 

vanlig följd. Forskning ger samtidigt exempel på stödåtgärder och egenskaper som stärker 

sjuksköterskor i sin profession, hjälper hen att hitta kraft i vårdandet och därmed minska 

risken för att utveckla förlamande trötthet och känslomässig utbrändhet. Med detta som 

bakgrund är det av intresse att undersöka vilka uppfattningar som sjuksköterskestudenter efter 

sin verksamhetsförlagda utbildning anser är viktiga och bidragande faktorer till att finna kraft 

i vårdandet inom den framtida professionen och inte “bränna ut” sig. Förhoppningen är också 

att resultatet i detta examensarbete ska kunna generera kunskap som kan göra 

nyutexaminerade sjuksköterskor bättre rustade att arbeta i vårdverksamheter av idag.  

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vad som kan bidra till att hitta kraft i 

vårdandet. 

4 METOD 

I detta examensarbete kommer sjuksköterskestudenters uppfattningar att beskrivas och därför 

har en kvalitativ metod använts vars metod är lämplig för att beskriva och karaktärisera ett 

fenomen eller sammanhang (Polit & Beck, 2012). För att beskriva sjuksköterskestudenters 

uppfattning om vad som kan bidra till att hitta kraft i vårdandet valdes kvalitativa intervjuer 

med semistrukturerade frågor som datainsamlingsmetod. En manifest kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats beskriven av Graneheim och Lundman (2004) användes 

som analysmetod. En kvalitativ manifest innehållsanalys fokuserar på det som är tydligt, 

uppenbart och textnära (Dahlborg Lyckhage, 2012) och med en induktiv ansats menas en 

förutsättningslös analys av exempelvis människors berättelser om sina upplevelser 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysen utförs i fyra steg. Steg ett: med utgångspunkt från 

examensarbetets syfte lyfts meningsbärande enheter ut ur texten. Steg två: kondensering av de 

meningsbärande enheterna sker för att göra texten mer lättöverskådlig utan att förlora kärnan i 

textens innebörd. Steg tre: Varje kondenserad enhet kodas. Slutligen presenteras variationerna 

i analysen i form av kategorier vilket är det fjärde och sista steget i analysprocessen 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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4.1 Urval och datainsamling 

 

Ett etiskt tillstånd inhämtades från Mälardalens Högskola innan datainsamlingen ägde rum. 

Deltagande sjuksköterskestudenter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket är en av 

de svagaste urvalsmetoderna då det innebär att de personer som uppfyllde urvalskriterierna 

för att delta i examensarbetet och som samtidigt var lättillgängliga valdes ut som informanter. 

Detta är en vanlig urvalsstrategi, enligt Polit och Beck (2012), som passar småskaliga 

forskningsprojekt som detta examensarbete då det är en enkel, snabb och billig urvalsstrategi 

tidsmässigt. Rekryteringen gjordes genom att en förfrågan om deltagande i examensarbetet 

skickades ut via en gemensam men sluten facebookgrupp till sjuksköterskestudenter vid 

Mälardalens högskola som samtliga genomgått verksamhetsförlagd utbildning under termin 

fyra eller både termin fyra och termin sex under sin studietid. Inga andra inkluderingskriterier 

tillämpades. Svar angående deltagande till examensarbetet skickades sedan tillbaka via 

personligt meddelande-funktionen för att garantera konfidentialitet. Sju stycken 

sjuksköterskestudenter visade intresse av att delta examensarbetet varav samtliga deltog i 

intervjuerna utan bortfall. För bakgrundsinformation om deltagande sjuksköterskestudenter se 

tabell 1.  

 
Tabell 1: Bakgrundsinformation om deltagande sjuksköterskestudenter. 

Benämning: Termin: Älder: Kön: 
Sjuksköterskestudent 1 Termin 5 38år Kvinna 
Sjuksköterskestudent 2 Termin 5 45år Man 
Sjuksköterskestudent 3 Termin 5 39år Kvinna 
Sjuksköterskestudent 4 Termin 5 28år Kvinna 
Sjuksköterskestudent 5 Termin 5 37år Kvinna 
Sjuksköterskestudent 6 Termin 5 29år Kvinna 
Sjuksköterskestudent 7 Termin 5 26år Kvinna 
 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor användes under intervjuerna (se bilaga D). 

Innan datainsamlingen påbörjades testades intervjufrågorna genom en pilotstudie för att 

säkerställa kvaliteten på frågorna. Efter pilotstudiens genomförande ansågs intervjufrågorna 

hålla så pass god kvalitet att några justeringar av intervjufrågorna inte behövde genomföras. I 

samband med intervjutillfället erhöll deltagarna ett informationsbrev (se bilaga E) och 

informerades ytterligare en gång om att deltagandet var frivilligt. Ett muntligt liksom ett 

skriftligt samtycke inhämtades (se bilaga F). Intervjuerna utfördes med en deltagande 

sjuksköterskestudent per intervjuetillfälle och skedde dels i ett privat bokat rum på 

Mälardalens Högskola campus Eskilstuna och dels i Adobe Connect via en länk som endast 

inbjudna hade tillgång till. De deltagande sjuksköterskestudenter som intervjuades via Adobe 

Connect erhöll en samtyckesblankett samt ett informationsbrev via post som de signerade och 

sedan skickades tillbaka till via redan förfrankerade och addesserade kuvert. En intervjuguide 

med semistrukturerade frågor användes som grund till datainsamlingen, vilket ger deltagande 

informant utrymme att tala fritt men samtidigt behålla en inriktning mot ett visst ämne (Polit 

& Beck, 2012). Samma förutbestämda intervjufrågor ställdes till samtliga deltagande 

informanter men med utrymme att ställa fördjupande frågor. Båda examensarbetsförfattarna 

närvarade vid samtliga intervjuer, varav den ena intervjuade och den andra lyssnade aktivt 

och ställde fördjupande och klargörande frågor under intervjuns gång. Deltagande informanter 

tilldelades ett referensnummer relaterat till i vilken ordning den deltagande informanten hade 

intervjuats, detta för att säkerställa dennes konfidentialitet. Referensnumren användes sedan 

som benämning för respektive deltagande informant under examensarbetes gång, vid 

exempelvis presentation av citat. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafonfunktionen på 
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två mobiltelefoner och transkriberades därefter löpande så ordagrant som möjligt. Den 

examensarbetsförfattare som varit huvudansvarig för respektive intervju var även den som 

transkriberade samma. Transkriberingen kontrollerades sedan av den andra 

examensarbetsförfattaren. 
 

 

4.2 Dataanalys och genomförande 

För att få en struktur och sammanhang över det insamlade datamaterialet användes en 

innehållsanalys. I detta examensarbete följde dataanalysen Graneheim och Lundmans (2004) 

manifesta innehållsanalys vars fokus ligger på att identifiera variationer i en text. Det 

insamlade materialet lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetssyn, intressanta delar 

markerades med understrykningspenna. Därefter diskuterades innehållet i intervjuerna 

gemensamt för att få en första förståelse av vad som blivit sagt under intervjuerna. Analysen 

utfördes sedan i fyra steg. Steg ett: med utgångspunkt från examensarbetets syfte lyftes 

meningsbärande enheter ut ur texten, vilka utgjordes av meningar eller stycken. Totalt 57 

meningsbärande enheter lyftes ut, av dem exkluderades 14 stycken meningsbärande enheter 

då de efter noggrann granskning inte ansågs svara an på examensarbetets syfte. Steg två: 

kondensering av de meningsbärande enheterna  gjordes där det centrala i den meningsbärande 

enheten lyftes ut för att göra texten mer lättöverskådlig utan att förlora kärnan i textens 

innebörd. Steg tre: Varje kondenserad enhet kodades, vilket kan beskrivas som att varje 

kondenserad enhet försätts med etikett. Efter detta steg skrevs innehållsanalysmaterialet ut 

och varje enskild rad med kolumnerna; meningsbärande enhet, kondenserad enhet samt kod 

klipptes ut och lades i olika grupper för att lättare fortsätta bearbetandet av datamaterialet. Det 

fjärde steget av analysprocessen bestod i att koderna kategoriserades till underkategorier och 

kategorier utifrån skillnader och likheter som presenteras i resultatet (Graneheim & Lundman, 

2004). Se tabell 2 för utdrag ur analysprocessen.  
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Tabell 2. Utdrag ur analysprocessen.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Subkategori Kategori 

“…jag tror den dels 

är medfödd, att man 

har det i sig från 

början. Man vill 

hjälpa andra 

människor och känna 

medlidande med 

dem…” 
 

“…som 

sjuksköterska 

behöver man ha 

egenskaper som att 

visa medlidande och 

vilja hjälpa andra 

människor. Den 

viljan är egentligen 

starkare än det som 

är jobbigt…” 

Medfödd 

egenskap att 

vilja hjälpa och 

känna 

medlidande 

med andra 

människor. 

 

Medlidande 

och vilja hjälpa 

andra 

människor är 

en stark kraft. 

 

Vilja hjälpa 

och känna 

medlidande 

med andra. 

 

 

 

 

Vilja hjälpa 

och känna 

medlidande. 

VARA 

MEDLIDSAM 

 

ATT KUNNA 

GÖRA SKILLNAD 

FÖR PATIENTEN “…att man får den 

här feedbacken från 

patienten. Det ger 

mer vilja, det föder 

ännu mer vilja att 

fortsätta”. 

 
“…att patienten ger 

ett leende eller är 

tacksam för att man 

ställer upp och vill 

hjälpa patienten. Det 

tror jag ger mycket 

kraft tillbaka till 

sjuksköterskan. Den 

här energin man får 

utav feedbacken 

patienten”. 

Feedback från 

patienten ger 

vilja att fortsätta 

vårda. 

 

 

 

Feedbacken 

från patienten 

ger kraft 

tillbaka till 

sjuksköterskan. 
 

Feedback 
 

 

 

 

 

 

Feedback 
 

BEKRÄFTELSE I 

MÖTET MED 

PATIENTEN 
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4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Enligt CODEX (2018) ligger forskarens egna etiska ansvar som grund för all forskningsetik. 

Forskaren har ett särskilt ansvar för dem som medverkar i forskningen likväl mot alla dem 

som indirekt kan påverkas av forskningsresultaten (CODEX, 2018). I detta examensarbete har 

Helsingforsdeklarationens fyra forskningsetiska huvudprinciper (CODEX, 2018) noga 

övervägts och sett till att de följts för att säkra de deltagande informanternas integritet. De 

fyra forskningsetiska huvudprinciperna består i; Informationskravet vars syfte består i att 

forskaren ska informera de personer som forskningen berör om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte och genomförande. Vem som är ansvarig och hur data behandlas. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravets innebörd består i att de deltagande ska ges största 

möjliga konfidalitet, samt att personuppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga 

ej kan ta del av dem. Den fjärde forskningsetiska forskningsprincipen består i nyttjandekravet 

vars innebörd är att de uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (CODEX, 2018). De resultat som framkommit i detta examensarbete 

redovisas utan hänsyn till personliga åsikter eller teorier. Det ska dock tilläggas att vid 

kvalitativa studier äger det alltid rum en viss förförståelse av det fenomen som studeras. 

Godkännande erhölls för examensarbetets genomförande av Mälardalens högskolas 

etikprövningsråd, se bilaga G. Information om att deltagandet var helt frivilligt delgavs de 

deltagande sjuksköterskestudenterna liksom att de när som helst kunde avbryta deltagandet 

utan orsak. Allt material har hanteras konfidentiellt av examensarbetsförfattarna. Utöver 

författarna till detta examensarbete har endast av skolan tilldelad personal, som handledare, 

opponenter och examinatorer, fått ta del av underlaget. Rådata har förvarats på ett säkert sätt 

och endast används för examensarbetet. Analysenheten och inspelningarna från intervjuerna 

kommer att raderas efter godkänd examination.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från analysen av det insamlade datamaterialet. Analysen 

genomfördes med examensarbetets syfte i åtanke, att beskriva sjuksköterskestudenters 

uppfattningar om vad som kan bidra till att hitta kraft i vårdandet.  Tre kategorier framkom 

under analysen och till varje kategori hör två respektive tre underkategorier. En 

sammanställning av resultatet presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. I följande tabell presenteras resultatet som framkom under analysen av 

intervjuerna. 

UNDERKATEGORI KATEGORI 
VARA MEDLIDSAM ATT KUNNA GÖRA SKILLNAD FÖR 

PATIENTEN 

 
BEKRÄFTELSE I MÖTET MED 

PATIENTEN 

TID FÖR PATIENTEN ÄR VIKTIGT TIDENS MÖJLIGHETER OCH 

BEGRÄNSNINGAR 

 
TID FÖR REFLEKTION BEHÖVS 

TID FÖR ÅTERHÄMTNING KRÄVS 

STÖD I ARBETSGRUPPEN ARBETSGRUPPENS BETYDELSE 

 GEMENSKAP I ARBETSGRUPPEN 
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5.1 Att kunna göra skillnad för patienten 

I analysen framkom det att deltagande sjuksköterskestudenter ansåg att i arbetet som de skulle 

komma att utföra i sin kommande profession var viktigt då det gav möjlighet till att kunna 

göra skillnad för patienten. Detta ger sig i uttryck genom att inneha ett medlidsamt 

förhållningssätt gentemot patienten som möjliggör att en bekräftelse kan uppstå i mötet med 

patienten enligt flertalet av sjuksköterskestudenterna. Uppfattningen hos 

sjuksköterskestudenterna var också att för att kunna skapa en vårdande relation med patienten 

och därigenom kunna göra skillnad behövde sjuksköterskan inneha ett medlidsamt 

förhållningssätt. Detta förhållningssätt var enligt flera deltagande sjuksköterskestudenter en 

medfödd egenskap och förmåga. Majoriteten av sjuksköterskestudenterna ansåg att en 

bidragande driv- och kraftgivande faktor till att finna kraft i vårdandet fanns i den inneboende 

viljan att hjälpa och göra skillnad för patienten. Även den känslomässiga belöningen som 

erhålls av att kunna göra skillnad för patienten uppfattades som kraftgivande samt viljan att 

göra skillnad.  

5.1.1 Vara medlidsam 

Det framkommer att sjuksköterskestudenterna uppfattade att viljan och drivkraften att göra 

gott samt att ha en förståelse för patienten är bidragande faktorer som gör det möjligt att finna 

kraft i vårdandet.Vidare ansågs det att genom att ha ett inkännande, sympatiskt och engagerat 

förhållningssätt inför patientens önskningar och behov uppfattades det som något som även 

genererade kraft i vårdandet. Dessa förtroendeingivande egenskaper beskrivs av de deltagande 

sjuksköterskestudenterna som att vara medlidsam i relationen med patienten, att vara 

medlidsam ansågs bidra till att skapa det kraftgivande mötet med patienten. .“…som 

sjuksköterska behöver man ha egenskaper som att visa medlidande och vilja hjälpa andra 

människor. Den viljan är egentligen starkare än det som är jobbigt…” (Sjuksköterskestudent 

3).  

 
Flertalet av sjuksköterskestudenterna uppgav att medlidsamhet var något som var medfött och 

att denna medfödda egenskap bidrog till möjligheter att skapa goda patientrelationer vilket i 

sin tur skapar ett kraftgivande möte. .“…jag tror den dels är medfödd, att man har det i sig 

från början. Man vill hjälpa andra människor och känna medlidande med 

dem…”(Sjuksköterskestudent 3). Genom att vara patientfokuserad och att inneha ett 

medlidsamt förhållningssätt skapas en möjlighet till att en förtroendeingivande vårdrelation 

uppstår mellan patient och sjuksköterska. Det visas även i resultatet att uppfattningen kring 

viljan att hjälpa andra samt att kunna nå fram till patienten med ett medlidsamt 

förhållningssätt var något som bringade kraft i vårdandet. Deltagande sjuksköterskestudenter 

tar även upp betydelsen av att förutom att vara medlidsam gentemot patienten behöver 

sjuksköterskan också vara medlidsam med sig själv för att inte förlora kraft i vårdandet. ” En 

egenskap för att orka är nog att kunna ha lite distans till det man gör…men inte för lång, man 

måste ju vara närvarande och kunna visa empati” (sjuksköterskestudent 2). Flertalet beskriver 

det som att finna en balans mellan att vara närvarande i den vårdandet relationen och som 

sjuksköterska bibehålla sitt epatiska förhållningssätt samtidigt som hen håller en viss distans 

till patieten för att skydda sig själv.  
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5.1.2 Bekräftelse i mötet med patienten 

I analysens resultat framkommer det att deltagande sjuksköterskestudenters uppfattning är att 

det som bidrar till att ge kraft i vårdandet är möjligheten att kunna göra skillnad framförallt 

när vårdrelationen blev förtroendeingivande och bekräftande mellan sjuksköterskan och 

patienten. Denna bekräftelse från patienterna beskrevs av flertalet sjuksköterskestudenter som 

en känsla av välbehag över att ha kunnat göra skillnad och ökat patienternas välbefinnande, 

känslan av välbehag beskrevs som en bidragande del till att finna kraft i vårdandet. 

Bekräftelsen från patienten uppfattades även som en indikation på att hen kunnat göra 

skillnad samt att den bekräftelsen som erhölls bidrog till en känsla av att ha utfört ett gott 

arbete. “…att patienten ger ett leende eller är tacksam för att man ställer upp och vill hjälpa 

patienten. Det tror jag ger mycket kraft tillbaka till sjuksköterskan. Den här energin man får 

utav feedbacken patienten” (Sjuksköterskestudent 3). Flera deltagande sjuksköterskestudenter 

var av den uppfattningen att den känsla av tillfredsställelse som hen fick av att ha kunnat 

hjälpa och göra skillnad för patienten fungerade som en  kraftgivande faktor. “...det är roligt 

att hjälpa andra människor… känner att det ger mig mycket tillbaka och det betyder mycket 

att få göra det” (Sjuksköterskestudent 7). Resultatet påvisade att flera av 

sjuksköterskestudenterna ansåg att den glädje som erhölls i att kunna hjälpa andra människor 

var en drivkraft samt att den en känslan av att kunna göra något meningsfullt för en annan 

människa var givande.  

5.2 Tidens möjligheter och begränsningar 

Det framkom i analysen att tiden är en viktig aspekt för att finna kraft i vårdandet. Det ansågs 

viktigt av flera sjuksköterskestudenter att i sitt möte med patienten ha tid för att kunna skapa 

och utveckla en vårdande relation. Resultatet visade samtidigt att uppfattningen kring tid för 

eftertanke och reflektion är nödvändigt för den personliga utvecklingen inom professionen. 

 Många av sjuksköterskestudenterna lyfte även att möjlighet till återhämtning var av stor 

betydelse för att finna kraft i vårdandet men också för att bibehålla kraften. 

5.2.1 Tid för patienten viktigt 

I analysen framkom uppfattningen hos majoriteten av sjuksköterskestudenterna om hur viktigt 

det är att få tid för patienten. Resultatet visar att få ge bästa möjliga omvårdnad genom att den 

tid som är avsedd för patienten kan tas tillvara av sjuksköterskan utan att hen upplever 

situationern som kraftdränerande istället för kraftgivande på grund av yttre stressande 

miljöfaktorer som exempelvis hög arbetsbelastning. “...känna att man kan ta det lugnt, att inte 

stressa…jätteviktigt att ha tid till mina patienter…”(Sjuksköterskestudent 4). Flera 

sjuksköterskestudenter uppfattade att genom att ha patienten i fokus och tiden som är till för 

patienten tillvara tas av sjuksköterskan bidrar det till att sjuksköterskan mår bättre i sig själv 

och kan i och med det få kraft till att ge en bättre omvårdnad till patienten. “…jag tycker att 

det är jätteviktigt att jag har tid till mina patienter…gör jag det så mår jag bättre och då klarar 

jag av att ta hand om patienterna bättre” (Sjuksköterskestudent 7). Resultatet påvisar även att 

känslan av att kunna ta det lugnt och att inte behöva stressa med den tiden som finns  

tillsammans med patienten är något som ansågs vara viktigt hos flertal av 

sjuksköterskestudenterna. Upplevelsen var att om sjuksköterskan har tid för patienten bidrar 

det till ett utökat välbefinnande hos denne vilket i sin tur genererar en godare relation till 

patienten och en förtroendegivande vårdrelation möjliggörs. 
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5.2.2 Tid för reflektion behövs 

För att hantera en stressfylld arbetssituation ansågs tid till reflektion som en faktor för att 

finna kraft i vårdandet enligt många av de deltagande sjuksköterskestudenterna. Genom att få 

möjlighet till självreflektion eller spontana samtal med kollegor visar resultatet vara en 

uppfattning, hos många sjuksköterskestudenter, som kan ge ett bra och effektivt stöd i den 

framtida professionen och därigenom ge upphov till kraft. “Att få sitta ner och prata med sina 

kollegor och reflektera över jobbet kan också ge kraft…att vända och reflektera över sig 

själv…” (Sjuksköterskestudent 1). Det framkom att reflektion under ordnade former med 

hjälp utifrån var av lika stor betydelse som det spontana mötet med kollegor när tillfälle dök 

upp. “…man måste kunna reflektera över sina egna känslor…och sättet man gör det på är 

tillsammans med andra…antingen under ordnade former eller spontant med någon 

arbetskollega när tillfälle ges” (Sjuksköterskestudent 1). Fortsatt var upplevelsen att det också 

är viktigt att få dela med sig av det som känns svårt eller jobbigt för att kunna få tillfälle att 

bearbeta det inträffade och återfå kraften i vårdandet. “...det dog ju människor där uppe…som 

man lärde känna och så. Man måste få det ur systemet…”  (Sjuksköterskestudent 2). 

5.2.3 Tid för återhämtning krävs 

En uppfattning hos flertalet av sjuksköterskestudenterna var att en av de faktorer som bidrog 

till att finna kraft i vårdandet var att få tillräckligt med tid för återhämtning för att kunna 

återfå styrka och kraft att vårda. Extra viktigt uppfattade en del sjuksköterskestudenter att 

återhämtningen var när arbetssituationen var känslomässigt svår och påfrestande. När tiden 

för återhämtning var tillräcklig ansågs det bland flera sjuksköterskestudenter vara en 

bidragande faktor till att personalen återfick kraften till att vårda samt återfick den egna 

energin.  “Att man får tillräcklig med tid till återhämtning…så man kan få en piggare personal 

som orkar mer” (Sjuksköterskestudent 6). Möjligheter att kunna ta ut de raster som är avsett 

menade alla sjuksköterskestudenter var av stor vikt men också att kunna vara ostörd under 

den tiden rasten pågick för att återhämtningen skulle ha positiv effekt. “…jag tror att det är 

viktigt med ett vilorum och att det är trevlig atmosfär där inne…Ett ställe där man kan varva 

ner och ta det lugnt” (Sjuksköterskestudent 4). Vidare var uppfattningen att det var av stort 

värde att få möjlighet att lämna avdelningen under rasten, för att på så sätt få vara ostörd och 

kunna koppla bort arbetet, detta ansågs bidragande till att kunna återhämta sig och återfå kraft 

till att fortsätta ge en god omvårdnad. “…kunna ta de raster som man har rätt till…kanske 

kunna lämna själva avdelningen, verkligen vara ostörd…då kanske du är återhämtad när du är 

tillbaka igen efter rasten” (Sjuksköterskestudent 1). 

5.3 Arbetsgruppens betydelse 

Arbetsgruppens roll visade sig i resultatet av analysen vara en faktor som bidrog till att finna 

kraft i att vårda enligt majoriteten av sjuksköterskestudenterna. Vikten av att känna ett stöd i 

från arbetsgruppen samt att arbetsklimatet i gruppen är tillåtande. Sjuksköterskestudenterna 

lyfte  även att sammanhållning och gemenskap som viktiga aspekter som spelade in för att 

främja kraften till vårdandet. Det goda arbetsklimatet var något som sjuksköterskestudenterna 

ansåg kunna bidra till att förbättra förmågan hos sjuksköterskan till att ge patienterna god 

omvårdnad. Ett gott arbetsklimat ansågs även bidra till att relationen till patienten främjades. 

Uppfattningen var även den att arbetsgruppens stöttning ökade kapaciteten hos sjuksköterskan 

att utöva sin profession.  
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5.3.1 Stöd i arbetsgruppen 

Utifrån analysens resultat visades det att många av de deltagande sjuksköterskestudentersnas 

uppfattning var att det är viktigt att känna stöttning i sin arbetsgrupp för att finna kraft i 

vårdandet. Genom känslan av trygghet som uppkommer av stödet från kollegor möjliggörs 

det att kunna erbjuda och ta emot hjälp av varandra i situationer där det behövs.  “Att kunna 

dela och stötta varandra liksom…att man tar hjälp av varandra och delar bördorna” 

(Sjuksköterskestudent 2). Att som nyutexaminerad sjuksköterska få känna stöd från sina mer 

erfarna arbetskollegor uppfattades som underlättade för att bygga upp det egna yrkesmässiga 

självförtroendet och därigenom bli tryggare i rollen som sjuksköterska. Vidare var 

uppfattningen hos flertalet av sjuksköterskestudenterna att i en arbetsgrupp där det finns 

möjlighet till att känna sig trygg och respekterad var något som stärkte och var kraftgivande. 

Fortsatt lyftes även vikten av att bli sedd och bekräftad i arbetsgruppen som viktigt genom att 

bli tagen på allvar och lyssnad på. “Att man känner att man får sin röst hörd på jobbet...få 

stöd..och att det blir någon effekt” (Sjuksköterskestudent 6). 

5.3.2 Gemenskap i arbetsgruppen 

Flertalet av sjuksköterskestudenterna i analysen uppfattade det viktigt att det fanns en god 

gemenskap i arbetsgruppen som en viktig del i att finna kraft i vårdandet. De beskrev vidare 

att en tillåtande och trygg atmosfär på arbetet där det finns ett samarbete och en glädje som 

ger kraft också gör att det skapas en god gemenskap i arbetsgruppen. “…försöka se de goda 

stunderna tillsammans i arbetet…då blir man glad, får nya krafter att arbeta vidare” 

(Sjuksköterskestudent 6). En deltagande sjuksköterskestudent påtalade hur viktigt hen ansåg 

arbetsgruppens roll var i särskilt påfrestande situationer. “...att just arbetsgruppen, glädjen i 

arbetsgruppen… gör det uthärdligt. Alla sitter i samma båt…och för det mesta försöker vi ro 

åt samma håll och att det är det som ger mest kraft för mig” (Sjuksköterskestudent 2). De 

flesta av sjuksköterskestudenterna uppfattade att ett gott samarbete kollegor emellan samt god 

gemenskap genererade kraft. Det visade sig också i resultatet att sjuksköterskestudenterna 

ansåg att gemenskapen i gruppen stärktes då personalen kunde ha roligt tillsammans på 

arbetet. 

6 DISKUSSION 

Nedan kommer det beskrivna resultatet, val av metod samt examensarbetets etiska aspekter 

att diskuteras. Centrala enheter utifrån analysen kommer att lyftas fram och diskuteras 

gentemot syftet samt belysas utifrån den omvårdnadsteoretiska ansats som angetts samt mot 

den granskade litteratur som återfinns i bakgrunden. Slutligen lyfts forskningsetiska aspekter 

fram i den etiska diskussionen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan kommer de fynd som framkommit i resultatet och som anses vara mest centrala utifrån 

examensarbetets syfte att diskuteras och belysas utifrån relevanta avsnitt ifrån bakgrunden 

samt utifrån examensarbetesförfattarnas egna reflektioner. 
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Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vad 

som kan bidra till att hitta kraft i vårdandet. Resultatet visar att deltagande 

sjuksköterskestudenter uppfattar att olika faktorer samverkar för att kraft i vårdandet ska 

uppbådas. I resultatet framkom det att bidragande faktorer till att finna kraft i vårdandet 

bestod i möjligheten att kunna göra skillnad för patienten. Genom att inneha ett medlidsamt 

förhållningssätt gentemot patienten ansågs det att en förtroendeingivande vårdrelation kunde 

uppstå mellan patient och sjuksköterska och den kraftgivande handlingen möjliggöras. Att 

vara medlidsam kan beskrivas som flera förtroendeingivande egenskaper hos sjuksköterskan 

som bidrar till att skapa det kraftgivande mötet med patienten. Deltagande 

sjuksköterskestudenter tog upp medlidsamma egenskaper som att vara förstående, inkännande 

och engagerade som viktiga komponenter i sjuksköterskans förhållningssätt gentemot 

patienten. Dessa medlidsamma egenskaper ansågs vara nödvändiga för att ha möjlighet att 

kunna göra skillnad för patienten och därmed finna kraft. Resultatet stärks i den tidigare 

forskningen som fastställer att sjuksköterskor som innehar egenskaper som öppenhet och 

samvetsgrannhet även känner ett starkt medlidande med patienterna (Yu et al., 2016). Enligt 

Wiklund (2012) innebär medlidande att känna med den andra människans lidanden och 

innefattar även en handlingskomponent vilket gör att vårdaren i mötet med den lidande 

människan uppmanas till att agera och i denna handling finner kraft. Även Eriksson (2018) 

beskriver att det är känslan av medlidande hos vårdaren som är källan till ett agerande och att 

ett verkligt vårdande kommer ur det sanna medlidandet som uppstår där kärlek och lidande 

möts och den kraften som utvinns ur kärleken gör lindrandet av lidandet hos patienten 

möjligt. Samtidigt påtalar den tidigare forskningen att samma medlidsamma egenskaper som 

kan verka kraftgivande kan även utgöra en sårbarhet vid en fördjupad vårdrelation mellan 

patient och sjuksköterska och därmed generera en ökad risk för att utveckla känslomässig 

utmattning och förlamande trötthet (Duarte et al., 2016). Deltagande sjuksköterskestudenter 

tar upp betydelsen av att vara medlidsam med patienten men att delvis behålla en viss distans 

till denne, lära sig balansen mellan att vara ständigt närvarande i mötet med patienten och 

samtidigt bibehålla energi i sig själv. Wiklund Gustin och Wagner (2013) talar om vikten av 

att ha förmågan att känna medkänsla och medlidande med sig själv, self-compassion, en 

egenskap som både stärker förmågan att känna medlidande gentemot andra samtidigt som det 

fungerar som ett skydd mot att utveckla känslomässig utbrändhet och förlamande trötthet 

vilket väl stämmer överens med uppfattningen av vad som bidrar till kraft i vårdandet.  

 
Resultatet påvisar även att flertalet av de deltagande sjuksköterskestudenterna uppfattade 

bekräftelsen och utbytet av det förtroende som uppstår i mötet med patienterna som en 

bidragande faktor till vad som ger kraft i vårdandet. Den positiva och energigivande 

feedbacken som erhålls från patienterna genererar i en utökad vilja att agera för att lindra 

lidande och göra skillnad för patienten. Ett leende från patienten eller att det förmedlas en 

känsla av tacksamhet var något som ansågs kunde agera kraftgivande för sjuksköterskan. 

Uppfattningen hos deltagande sjuksköterskestudenter var att i mötet med patienten när 

sjuksköterskan upplever att de kan göra en skillnad för patienten uppstår en inre känslomässig 

belöning. Detta stödjs av Eriksson (2018) som menar att i mötet med patienten tar vårdaren in 

hela människan och att genom en närvaro i mötet skapas ett förtroende och en trygghet i 

vårdrelationen som gör det möjligt för patienten att ge uttryck för sina behov, problem och 

begär. Vårdarens upplevelse (Wiklund, 2017) av den vårdande relationen blir då att den är 

meningsfull och ändamålsenlig samt att vårdaren upplever uppskattning av att kunna hjälpa 

den lidande människan. Resultatet visar även att det var betydelsefullt och glädjefyllt att 

kunna hjälpa andra människor samt att det var något som gav mycket tillbaka till dem. Detta 

stärks av Sacco et al. (2015) som beskriver att om sjuksköterskor erhåller ett meningsfullt 

erkännande i sitt yrkesutövande kan det även bidra till att deras välbefinnande stärks. Yttre 
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miljöfaktorer som tid för patienten, reflektion och återhämtning är bidragande faktorer för att 

finna kraft i vårdandet enligt resultatet. Deltagande sjuksköterskestudenter har den 

uppfattningen att det är viktigt att få tid för patienten, framför allt i början av sin profession 

ansåg sjuksköterskestudenterna att det var viktigt att få ha tiden till att kunna vara närvarande 

och fokuserad i mötet med patienten. Resultatet får stöd av Wiklund (2017) som beskriver att 

det är medlidandet som är det centrala i vårdandet och ur ett patientperspektiv innebär det att 

patienten får vårdarens tid vilket ger en möjlighet att bli sedd samt att bli bekräftad som 

person.  

 
När sjuksköterskan tar vara på den tid som är avsedd för patienten och ger bästa möjliga 

omvårdnad kan hen uppleva situationen som kraftdränerande istället för kraftgivande på 

grund av yttre stressande miljöfaktorer som exempelvis hög arbetsbelastning. Resultatet 

påvisar att känslan av att kunna ta det lugnt och att inte uppleva stress tillsammans med 

patienten är något som ansågs vara av stor vikt, hos sjuksköterskestudenterna, då upplevelsen 

av att ha tid för patienten bidrog till ett ökat välbefinnande hos sjuksköterskan som i sin tur 

genererade i en bättre omvårdnad och godare relation till  patienten. Resultatet stärks av 

Eriksson (2018) som beskriver att det är i den vårdande relationen som vårdaren erbjuder 

patienten tid och rum för vila och lindrande av lidande. Flertalet sjuksköterskestudenter ansåg 

att tiden var avgörande för att kunna ta hand om sina patienter på bästa sätt och därmed 

möjliggöra för att en kraft- och förtroendeingivande relation skulle kunna uppstå.  

 
Tid för reflektion är en annan tidsfaktor som deltagande sjuksköterskestudenter anser bidrar 

till att finna kraft i vårdandet enligt resultatet. Att få möjlighet till självreflektion eller 

spontana samtal med kollegor visar resultatet vara en uppfattning som kan ge ett bra och 

effektivt stöd i den framtida professionen och därigenom ge upphov till kraft. Resultatet stöds 

av den tidigare forskningen som visar att självreflekterande människor förstår att de har ett val 

kring hur de agerar, snarare än de som endast svarar på impuls utan tanke på konsekvenser, 

och kan därför hantera reaktioner på stress bättre, återhämta sig fortare och minska 

sårbarheten i framtida stressiga situationer (Grafton et al., 2010). Resultatet finner även stöd i 

Wiklund (2017) som menar att önskan vårdaren har att göra gott, omgivningens förväntningar 

och krav kan skapa inre slitningar hos vårdaren och med hjälp av handledning kan ett 

självreflekterande förhållningssätt uppbådas och därmed möjliggörs det för vårdaren att lära 

sig hantera sina egna känslor och minska de inre slitningarna. Flertalet av 

sjuksköterskestudenterna var av den uppfattningen att i situationer där det blev känslomässigt 

svårt ansågs det viktigt att få tid och möjlighet att reflektera kring dessa situationer för att 

kunna gå vidare.  

 
Tid för återhämtning uppfattas av deltagande sjuksköterskestudenter som en tredje bidragande 

tidsfaktor att finna kraft i vårdandet. Att den enskilda sjuksköterskan får tillräcklig med tid till 

återhämtning så att denna har kraft till att fortsätta sitt arbete under ett helt yrkesliv. Resultatet 

får stöd i den tidigare forskningen som beskriver återhämtning som en strategi för att stärka 

sjuksköterskans förmåga att hantera de inre och yttre stressfaktorerna de ställs inför i sin 

yrkesprofession (Wu et al., 2016). Att upprätthålla en balans mellan sin egen självomsorg och 

viljan att lindra patientens lidande fungerar som en nyckel till att upprätthålla sjuksköterskans 

förmåga att utöva sitt hälsofrämjande arbete utan att det påverkar hens egna hälsa (Sacco et 

al., 2015). Majoriteten av de deltagande sjuksköterskestudenter hade en uppfattning om vilken 

påverkan arbetsmiljön har för den enskilda sjuksköterskans möjlighet till återhämtning. 

Genom att exempelvis upprätta ett vilorum med trevlig atmosfär skulle detta bidra till en ökad 

möjlighet till återhämtning och ett inre välbefinnande. Resultatet stöds utav den tidigare 

forskningen som tar upp hur ett tyst eller lugnt rum som ligger nära men separerat från 

arbetsområdet kan bidra till sjuksköterskors möjlighet till återhämtning, då det ges möjlighet 
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för sjuksköterskan att koppla av, varva ner eller bara ta sig tid från stressen på en hektisk dag, 

även om bara för en liten stund (Grafton et al., 2010).  

 
Avslutningsvis visade resultatet på hur den framtida arbetsgruppen kan påverka den 

nyexaminerade sjuksköterskan i hens möjlighet att finna kraft i vårdandet. Deltagande 

sjuksköterskestudenter belyste hur viktigt de anser det är för den nyexaminerade 

sjuksköterskan att känna stöd och gemenskap i sin arbetsgrupp. Genom att känna en 

gemenskap kan denna bidra till att ett gott samspel mellan kollegor uppstår, där ett utbyte av 

kunskap och stöttning i svåra arbetssituationer kan ske. Underkategorin Stöd i arbetsgruppen 

visar hur viktigt sjuksköterskestudenterna anser det är att som nyexaminerad sjuksköterska 

känna stöd i sin framtida arbetsgrupp. Uppfattaningen var att genom att känna stöd och visad 

förståelse från framtida kollegor kunde detta komma att användas som ett verktyg som 

nyexaminerad sjukskötersk i det egna utvecklandet av den framtida professionen. Genom 

känslan av stöd och att bekräftas i sin yrkesutövning kan sjuksköterskan enligt 

sjuksköterskestudenterna utvinna kraft. Flertalet uttrycker det som en nödvändighet, för att bli 

trygga i sin nya yrkesroll, att känna stöd av kollegor samt att få sin röst hörd. Resultatet stärks 

av den tidigare forskningen som beskriver att utan bekräftelsen kan det istället leda till att 

sjuksköterskorna känner sig underskattade och den kraft som arbetsmiljön och arbetsgruppen 

kan generera istället går förlorad (Sacco et al., 2015). 

 
Stöttningen från arbetsgruppen i form av att lyfta och hjälpa varandra, kollegor emellan, 

skapar en god gemenskap som i sin tur bidrar till att finna kraft i vårdandet. Resultatet visar 

hur deltagande sjuksköterskestudenter uppfattar vikten av hur deras relation med framtida 

kollegor kan påverka dem positivt i psykiskt påfrestande situationer samt att genom den goda 

gemenskapen skapa möjlighet till egen utveckling av den framtida professionen. Denna 

uppfattning gav upphov till underkategorin Gemenskap i arbetsgruppen. Detta får stöd av 

Wiklund (2017) som menar att  vårdaren behöver få möjlighet att utveckla sin självmedkänsla 

i en tillåtande arbetsmiljö, innebörden av att ha självmedkänsla är att inte vara för självkritisk 

utan att vara sin egen vän. Flera sjuksköterskestudenter förmedlade en oro över att den 

kommande första tiden som nyexaminerad sjuksköterska kommer att upplevas som en 

stressfylld och ångestladdad tid. Detta på grund utav de krav som kommer att ställas på dem, 

både från framtida kollegor och patienter liksom de egna inre kraven att vara en “perfekt” 

sjuksköterska från start. Denna oro ansågs av deltagande sjuksköterskestudenter minska om 

de visste att det skulle komma att finnas en gemenskap och trygghet i den kommande 

arbetsgruppen. Gemenskapen och tryggheten skulle kunna bidra till att skapa en kraftgivande 

källa där det finns möjligheter att tillsammans se och glädjas de goda stunderna i 

arbetsgruppen.  

6.2 Metoddiskussion 

Nedan kommer val av metod och analysprocess att diskuteras samt så kommer aktuella 

kvalitetskriterier för kvalitativa studier; trovärdighet, giltighet och överförbarhet att 

diskuteras. 

 
Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vad som 

kan bidra till att finna kraft i vårdandet, varför den kvalitativa metoden valdes då den ger ett 

djup men ingen bredd vilket lämpar sig bra då meningen var att beskriva 

sjuksköterskestudenters upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004). Det råder en 

medvetenhet kring att detta examensarbetet skulle kunnat ha utförts genom en litteraturstudie 
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men då forskningen kring begreppet compassion enegry ännu inte är tillräckligt etablerat 

fanns det inte tillräckligt med underlag ur sjuksköterskestudenters perspektiv för att utföra en 

sådan studie. Inte heller en kvantitativ enkätundersökning hade varit en lämplig 

datainsamlingsmetod eftersom examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskestudenters 

uppfattningar om vad som kan bidra till att hitta kraft i vårdandet. På grund av 

examensarbetets syfte ansågs därför en kvalitativ intervjustudie som datainsamlingsmetod 

mest lämpad, detta trots att en empirisk studie vanligtvis inte är mest lämpad till ett 

examensarbete på kandidatnivå sett till storleks- och tidsåtgång. 

 

För att bygga en förförståelse kring bakgrundsproblematiken kring förlamande trötthet och 

känslomässig utbrändhet bland sjuksköterskor gjordes datasökningar efter relevant tidigare 

forskning. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL Plus samt PubMed då dessa innehåller 

ett stort antal granskade vårdvetenskapliga artiklar. Medvetenhet råder att fler databaser 

kunnat ha använts för att få ett mer varierat underlag. Sökorden som användes 

valdes utifrån studiens urspringliga syfte och anpassades under sökningarna gång. 

Avgränsningarna i sökningarna var att artiklarna inte fick vara äldre än 10 år på grund utav 

det valda fenomenetet är ett relativt nytt begrepp och därför önskades så uppdaterad forskning 

som möjligt av examensarbetsförfattarna. Medvetenhet råder kring att ytterligare förfining av 

sökningen av artiklar kunnat ha gjorts om tid funnits. Samtliga artiklar som var relevanta till 

det valda syftet kvalitetsgranskades och endast artiklar av hög kvalitet valdes slutligen ut. Det 

råder medvetenhet kring att då alla utvalda artiklar i detta examensarbete var skrivna på 

engelska och behövde översättas fanns det en risk för omtolkning vid översättningen. För att 

minimera denna risk lästes artiklarna om ett flertal gånger av båda examensarbetsförfattarna 

och därefter diskuterades innehållet för att identifiera eventuella tolkningsskillnader. 

 
Rekryteringen av intervjudeltagare skedde via ett bekvämlighetsurval och det råder en 

medvetenhet kring att det är en svag urvalsmetod men som passar småskaliga 

forskningsprojekt som detta examensarbete (Polit & Beck, 2012). Ett utskick via en 

gemensam men sluten facebookgrupp för sjuksköterskestudenter gjordes. Urvalskriterierna 

vid rekryteringen av deltagande informanter var att de skulle vara sjuksköterskestudenter vid 

Mälardalens högskola som samtliga genomgått verksamhetsförlagd utbildning under termin 4 

eller både termin fyra och termin sex. Totalt sju sjuksköterskestudenter anmälde intresse för 

att delta i examensarbetet, varav samtliga genomförde intervjuerna utan bortfall. Det svaga 

intresset för att delta i examensarbetet kan tyda på att metoden som användes, att skicka en 

öppen förfrågan via en facebookgrupp till sjuksköterskestudneter vid Mälardalens högskola, 

inte är en effektiv metod för att rekrytera deltagare. Ett alternativ till att rekrytera deltagare till 

examensarbetet hade varit att via studentmailen skicka information om examensarbetet samt 

förfrågan om deltagande till studenter som genomgått verksamhetsförlagd utbildning under 

termin fyra eller termin fyra och termin sex.  

 

Det svaga intresset från sjuksköterskestudenterna att delta i examensarbetet gör att resultatet 

kring vilka  uppfattningar som kan bidra till att hitta kraft i vårdandet kan ifrågasättas. Ett 

större antal deltagande informanter hade kunnat ge fler perspektiv. Samtidigt är antalet 

deltagande informanter lagom stort i antalet för detta examensarbete, sett till tid- och 

storleksomfattning. Tillförlitligheten stärks av att åldersspannet hos deltagande 

sjuksköterskestudenter låg mellan 26 år till 45 år och var av både kvinnligt och manligt kön. 

Samtliga deltagare i detta examensarbete hade samma teoretiska kunskapsbas utifrån att de 

har läst lika länge och enligt samma läroplan vid Mälardalens Högskolas 

sjuksköterskeutbildning. Examensarbetet upplevs därför ha en tillförlitlighet då resultatet 

skulle kunna bli detsamma eller nära examensarbetets nuvarande resultat om samma 

tillvägagångsätt användes på nytt. Skillnader i deltagande sjuksköterskestudenters 
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uppfattningar kan bero på den enskilda människans unika sätt att se på en upplevd händelse. 

Skillnader i uppfattningar kring det valda fenomenet kan även bero på skilda erfarenheter 

utifrån utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen. Där deltagande studenter slumpvis 

 blivit utplacerade på olika somatiska avdelningar i Sörmlandsregionen av Mälardalens 

högskola utan personlig påverkan.  
 

Enskilda intervjuer med en förberedd intervjuguide med semistrukturerade frågor användes 

för att låta deltagande sjuksköterskestudenter tala fritt men samtidigt hålla sig till att visst 

ämne. Alternativt skulle helt öppna frågor kunnat ha använts under intervjuerna då en öppen 

intervju kan ge en utökad inblick av den enskilda deltagarens uppfattningar kring det valda 

fenomenet (Polit och Beck, 2012) men för att underlätta analysprocessen ansågs 

semistrukturerade frågor bäst lämpade i detta examensarbete. En svaghet med detta 

examensarbetets datainsamlingsmetod var författarnas måttliga tidigare erfarenhet av att 

utföra intervjuer vilket ökar risken för att ställa ledande frågor. Enligt Carlsson (2012) kan 

olika formuleringar av samma frågor ge olika typer av svar och i slutändan ett annat resultat. 

För att säkerställa kvaliteten på intervjufrågorna prövades dessa därför i förväg genom en 

pilotstudie. Detta bidrog även till att författarna till detta examensarbete kände sig mer 

förberedda i efterföljande intervjuer, vilket i sin tur bidrog till en ökad tillförltlighet i 

examensarbetet. För att säkerställa att ingen information skulle gå förlorad under intervjuerna 

spelades dessa in via diktafonfunktionen på två mobiltelefoner. För att inte deltagande 

sjuksköterskors identitet skulle avslöjas tilldelades de istället ett referensnummer som använts 

av examensarbetsförfattarna under arbetets gång.  

 

En manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004) användes därefter som bearbetning- och analysmetod. Med induktiv ansats 

menas att helheten i datamaterialet analyseras (Carlsson, 2012). För att styrka innehållet som 

framkommit i resultatet har citat från intervjuerna använts. Vid slutet av analysprocessen har 

kategorier, underkategorier och koder jämförts mot de meningsbärande enheterna för att 

säkerställa att innehållet i dessa motsvarat varandra. Ändringar av underkategorier och 

kategorier har behövts ändrats under arbetets gång. Syftet med detta examensarbete 

ursprungligen att identifiera vilka egenskaper sjuksköterskestudenter ansåg kunde bidra till att 

finna kraft i vårdandet. Under analysprocessens fortgång visade istället resultatet på vilka 

uppfattningar sjuksköterskestudenter tror kan bidra till att finna kraft i vårdandet. Varför då 

beslutet togs att ändra examensarbetets syfte. På grund av detta föll en del av de 

meningsbärande enheterna bort från analysen då de inte längre svarade an på det nya syftet. 

Det kan därför argumenteras kring hurvida resultatet bygger på ett alltför svagt underlag. 

Dock valde författarna till detta examensarbete att fortskrida med arbetet då resultatet som 

framkom ändå ansågs relevant och intressant. Om tid funnits hade utformningen av 

intervjufrågorna arbetats om och intervjuerna genomförts på nytt för att vara mer riktade mot 

det nya syftet. Medvetenhet råder kring att detta kunnat gett ett annat resultat.  

 

Medvetenhet råder kring att det finns risk med att genomföra kvalitativ innehållsanalys då 

forskarens förmåga till att vara objektiv samt dennes förkunskaper i ämnet kan påverka 

analysen. Den kvalitativa innehållsanalysen behöver därför utföras omsorgsfullt och med god 

insikt hos forskaren (Graneheim & Lundman, 2004).  
 

I syfte att nå ett så trovärdigt resultat som möjligt har målsättningen i detta examensarbete 

varit att sträva efter att förförståelsens inverkan på analysen har varit så liten som möjligt. De 

resultat som framkommit i har redovisats utan hänsyn till personliga åsikter eller teorier. Det 

ska dock tilläggas att vid kvalitativa studier äger det alltid rum en viss förförståelse av det 

fenomen som studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Förförståelsen och intresset kring 
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frågeställningar kopplade till detta examensarbetes syfte kan ha färgat förståelsen och därav 

analysen av deltagande sjuksköterskestudenters svar. I kvalitativ innehållsanalys är forskaren 

medskapande genom samspelet i intervjuerna med deltagarna. Innebörden av detta blir en 

delaktighet och därför kan inte forskaren ses som oberoende av resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Medvetenhet råder att om förförståelsen läggs helt åt sidan kan ett budskap 

som grundas på ett igenkännande förlorade utan förförståelsen ska kunna nyttjas under 

forskningsprocessen för att  ge en öppenhet inför möjligheten att finna ny kunskap och 

djupare förståelse för fenomenet. Det finns risk med att genomföra kvalitativ innehållsanalys 

då forskarens förmåga till att vara objektiv samt dennes förkunskaper i ämnet kan påverka 

analysen. Begränsningar i denna analys ligger i att examensarbetsförfattarna inte har tidigare 

erfarenhet av att göra en kvalitativ innehållsanalys samt den tidsbegränsningen som fanns.  

 

För att påvisa att en studie har hög trovärdighet används det inom kvalitativ metod tre 

kvalitetskriterier, tillförlitlighet, överförbarhet samt giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tillförlitligheten hos ett arbete visas genom arbetets konsistens samt reproducerbarhet. Under 

hela examensarbetet har processen tydligt och noggrant beskrivits och ställningstaganden 

tydligjorts för att dess tillförlitlighet ska vara stor. Detta görs så att en liknande studie ska 

kunna genomföra och ett liknande resultat presenteras. Även när det är fler forskare som 

genomför analysen ökar tillförlitligheten då det ges möjlighet att fånga upp större variationer 

och flera nyanser (Graneheim & Lundman, 2004). Medvetenhet råder kring att fler deltagande 

författare kan fånga upp större variationer och nyanser av inkommen data. Detta 

examensarbetet har två författare vilket gör att det varit möjligt att få fram fler dimensioner 

och perspektiv vilket också ökar tillförlitligheten i examensarbetet.  

 

I det här examensarbetet finns forskningsprocessen noggrant beskriven under dataanalys och 

genomförande vilket även bidrar till examensarbetets tillförlitlighet. Hur stor överförbarhet ett 

arbete har visar sig genom i hur stor utsträckning den kvalitativa innehållsanalysens resultat 

kan överföras och tillämpas i andra situationer, under andra omständigheter eller andra 

individer (Graneheim & Lundman, 2004). Innebörden av överförbarhet hos en studie enligt 

Polit och Beck (2012) är att studiens resultat kan tillämpas inom andra områden och grupper. 

Trots att andra sjuksköterskestudenter med liknande teoretiska bakgrund som 

sjuksköterskestudenterna i detta examensarbete kan det finnas svårigheter att nå full 

överförbarhet då upplevelsen av något är individuell. Medvetenhet råder kring att en 

kvantitativ metod skulle ha kunnat bidra med att ge en högre validitet och reliabilitet, vilket är 

den kvantitativa motsvarigheten till överförbarhet, då den ger en bredare, ytligare bild av ett 

valt fenomen (Graneheim & Lundman, 2004) men i detta fall svarade en kvantitativ metod 

inte an till detta examensarbetes syfte. Resultatet i detta examensarbete visar att det 

förslagsvis kan överföras till andra studentgrupper inom omvårdnadssektorn.  
 

Giltigheten i ett arbete visar sig genom hur sanningsenligt resultatet är och om det ger svar på 

vad det ämnar att ge svar på (Graneheim & Lundman, 2004). Ett sätt för att underlätta för 

läsaren att bedöma giltigheten och trovärdigheten kan vara att presentera citat från 

intervjuerna (Chekol, 2012). I detta examensarbete har citat från deltagande 

sjuksköterskestudenter valts ut och presenterats under resultatdelen just för att stärka 

examensarbetets giltighet. 
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6.3 Forskningsetiskdiskussion 

Enligt CODEX (2018) ligger forskarens egna etiska ansvar som grund för all forskningsetik. 

Forskaren har ett särskilt ansvar för dem som medverkar i forskningen likväl mot alla dem 

som indirekt kan påverkas av forskningsresultaten (CODEX, 2018). Inför examensarbetets 

genomförande erhölls ett godkännande av Mälardalens högskolas etikprövningsråd vilket kan 

ses som en försäkring att examensarbetet har en tillräckligt hög etisk medvetenhet för 

genomförande. Då detta examensarbetes resultat är baserat på intervjuer var det väsentligt att 

värna om deltagande sjuksköterskestudenters integritet och värdighet och inte utsätta dem för 

några risker. Information om att deltagandet var helt frivilligt delgavs de deltagande liksom 

att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan orsak. För att förtydliga vissa avsnitt har 

citat använts i detta examensarbete och de citat som presenterats har refererats till deltagande 

sjuksköterskestudenters tilldelade referensnummer och detaljer som skulle kunnat riskera att 

deras identitet röjs har plockats bort för att bibehålla sekretessen. 

 
Allt material har hanteras konfidentiellt. Utöver författarna till detta examensarbete har endast 

av skolan tilldelad personal, som handledare, opponenter och examinatorer, fått ta del av 

underlaget. Rådata har förvarats på ett säkert sätt genom att de har förts över till en USB-

sticka som därefter hålls inlåst. Rådatan har endast används för examensarbetet. 

Analysenheten och inspelningarna från intervjuerna kommer att raderas efter godkänd 

examination. För att säkerställa presentationen av materialet i detta examensarbete har 

referering skett via APA (2018). Examensarbetsförfattarna har varit medvetna om sin 

förförståelse kring det valda fenomen och har i den mån det varit möjligt hanterat denna 

förförståelse på ett sådant sätt att det inte har påverkat studiens resultat. Ett möjligt etiskt 

problem med detta examensarbete har varit att deltagande sjuksköterskestudenter haft 

personlig kännedom om examensarbetsförfattarna och därmed fanns en risk att deltagarna gav 

svar de trodde att examensarbetsförfattarna önskade av dem. Ett ytterligare möjligt etiskt 

problem var risken att deltagande sjuksköterskestudenter kunde komma att avbryta sina 

studier efter att ha medverkat i examensarbetet då det öppnar upp för funderingar och 

problematik kring den framtida professionen. För att eliminera eller minska risken för att 

dessa etiska problem ska uppstå har författarna till detta examensarbete noga övervägt 

Helsingforsdeklarationens (CODEX, 2018) fyra forskningsetiska huvudprinciper för att säkra 

informanternas integritet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet och har noggrant efterföljt dessa krav. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vad 

som kan bidra till att hitta kraft i vårdandet. Resultatet visar att sjuksköterskestudenterna 

uppfattar att olika faktorer samverkar för att bidra till att finna kraft i vårdandet. Själva kraften 

i vårdandet verkar ligga i det utbyte av bekräftelse, mellan patient och sjuksköterska, som 

uppstår i den förtroendeingivande relation i mötet med patienten. Den förtroendeingivande 

relationen är, enligt deltagande sjuksköterskestudenter, beroende av att sjuksköterskan 

innehar ett medlidsamt förhållningssätt och  drivs av en vilja att kunna göra skillnad för varje 

enskild patient. Yttre miljöfaktorer, som tidens möjligheter och begränsningar samt 

arbetsgruppens betydelse är ytterligare faktorer som bidrar till att sjuksköterskan kan finna 

kraft i vårdandet. Specifikt upplevs tid för patienten, reflektion och återhämtning som lika 
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viktiga aspekter för att finna kraft i vårdandet. Liksom att känna stöd, engagemang och glädje 

i sin framtida arbetsgrupp. Resultatet finner delvis stöd i den tidigare forskningen.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Sjuksköterskeyrket är i förändring. Det valda fenomenet kring kraft i vårdandet är ännu i sitt 

sköte och ytterligare forskning pågår i detta nu. Detta examensarbete kan ha gett en viss 

inblick i sjuksköterskestudenter upplevelser av vad som kan bidra till att finna kraft i 

vårdandet men vidare forskning inom ämnet skulle kunna komplettera resultatet. Inte minst 

genom att genomföra en intervjustudie med frågor mer specifikt kopplade till det syfte detta 

examensarbete valt att belysa då resultatet i detta examensarbete kan argumenteras som tunt. 

De meningsbärande enheter som valdes bort i analysprocessen på grund av att de inte svarade 

an till detta examensarbetes syfte handlade om sjuksköterskestudenters uppfattningar kring 

självkännedom och att känna sig väl förberedd efter avslutad sjuksköterskeutbildning och hur 

dessa faktorer ger dem förutsättningar till att känna sig trygga i sin kommande profession. Det 

skulle vara av intresse att fördjupa sig inom även detta område då det är av nytta ur både 

patient- och omvårdnadsorganisatoriskt perspektiv att nyexaminerade sjuksköterskor känner 

sig trygga i sin nya yrkesroll. Ytterligare ett förslag på forskning som vi fann intressant 

genom detta examensarbete är det “arv” kring uppfattningen att sjuksköterskeprofessionen 

bygger på ett kall fortfarande lever kvar. Samtliga deltagande sjuksköterskestudenter i detta 

examensarbete pratade om att vara “god” att “göra gott” för patienten vilket får oss att ställa 

frågan: vad som var studenternas egna personliga åsikter och vad av detta som de fått med sig 

från utbildningen? Är de vårdteoretiker som vi läser om i skolan applicerbara till dagens 

profession? Fungerar de som ett stöd eller bidrar de istället till ytterligare en bidragande faktor 

till att nyexaminerade sjuksköterskor känner en press på hur de bör vara som sjuksköterskor 

ute på fält? Det skulle vara av intresse att få en fördjupad inblick av hur 

sjuksköterskestudenter reflekterar kring applicerbarheten av de, av utbildningen, valda 

vårdteoretikernas teorier i den framtida professionen.  
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BILAGA B. ARTIKELMATRIS 
 

Författare, 

årtal, 

tidskrift, 

land. 

Titel Syfte Metod/Analys Resultat Kvalitetsgranskning 

Grafton E; 

Gillespie B; 

Henderson S 

 

(2010) 

 

Oncology 

Nursing 

Forum 

 

Australien. 

Resilience: The 

Power Within. 

Att öka förståelsen för hur 

den inre medfödda 

motståndskraften mot att 

utveckla känslomässig 

utbrändhet samt hur den kan 

användas som resurs i 

stresshantering för 

onkologisjuksköterskor på 

sin arbetsplats.  

  

Ansats:Kvalitativ.  

Deltagare: X 

Datainsamling: 

Vetenskapliga 

artiklar och 

 forskningsresultat 

results. 

 

Design: 

Litteraturöversikt.  

Analys: En 

översiktsanalys 

En inre motståndskraft kan utvecklas eller förbättras 

genom kognitiva övningar, utbildning och miljöstöd. 

Genom dessa åtgärder kan hanteringen av stress på 

arbetsplatsen förbättras. 

  

 12/14 



 2  

Wiklund 

Gustin, 

Lena; 

Wagner, 

Lynne 

 

(2013) 

 

Scandinavia

n journal of 

caring 

science. 

 

Sverige. 

The butterfly 

effect of caring 

– clinical 

nursing 

teachers’ 

understanding of 

selfcompassion 

as a sourse to 

compassionate 

care.  

Denna studie syftar till att 

undersöka studiedeltagarnas 

förståelse av att känna 

medlidande med sig själv 

som en källa till 

självomsorg. 

  

Ansats:Kvalitativ.  

Deltagare: 4st 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Observationer, 

inspirerat av 

Lindholm et al. 

Analys: A Clinical 

appilation 

research/a 

phenomenological– 

hermeneuticametho

d, mainly adopted 

 from Lindseth and 

Norberg. 

Fynden visar att utvecklingen av att känna medlidande 

med sig själv samt förmåga att vara känslig, icke-dömande 

och respektfull gentemot sig själv bidrar till ett ökat 

medkännande i mötet med andra. 

  

 14/14 

Henson, J. 

Sheree 

 

(2017) 

 

Medsurg 

Nursing 

 

USA. 

When 

compassion is 

lost.  

En litteraturstudie för att 

identifiera orsaker till 

förlamande trötthet samt att 

identifiera åtgärder för att 

förhindra detta. 

  

Ansats: Kvalitativ. 

Deltagare: 6 st 

artiklar 

Datainsamling: 

Litteratursammanfat

tning. 

Analys: 

Innehållsanalys 

Alla sjuksköterskor är i riskzonen för förlamande 

tröttsamhet. Genom förståelse för enskilda sjuksköterskor 

och deras miljö kan ett stödprogram utvecklas som leder 

till att arbetsmiljön anpassas så att förlamande trötthet kan 

förhindras. 

 11/14 



 3  

Duarte, J; 

Pinto-

Gouveia, J; 

Cruz, B 

 

(2016) 

 

International 

  Journal of 

Nursing 

Studies. 

 

Portugal. 

Relationships 

between nurses’ 

empathy, self-

compassion and 

dimensions of 

professional 

quality of life. 

Huvudsyftet med denna 

studie var att undersöka hur 

empati och självomsorg 

relaterade till professionell 

livskvalitet (känslomässig 

tillfredsställelse, 

känslomässig utbrändhet). 

  

Ansats: Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie.  

Deltagare: 280 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Frågeformulär, 

ProQOL-5 – skala. 

Analys: mediator 

analyses (Hayes, 

2013) 

 

Slutsatserna visar att höga nivåer av empati kan vara en 

riskfaktor för utvecklandet att förlamande trötthet medan 

självomsorg kan vara skyddande. Att lära sig känna 

medlidande med sig själv och självkänsla kan vara ett 

viktigt verktyg som syftar till att minska känslomässig 

utbrändhet och förlamande trötthet. 

 11/13 

https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0020748916000833#bib0120
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0020748916000833#bib0120


 4  

Steege, L; 

Linsey, M; 

Rainbow, JG 

 

(2017) 

 

International 

  Journal of 

Nursing 

Studies. 

 

USA. 

Fatigue in 

hospital nurses – 

supernurse’ 

culture is a 

barrier to 

addressing 

problems. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka och identifiera 

hinder och hjälpmedel inom 

omvårdnadssystemet och hur 

det påverkar utvecklandet av 

känslomässig utmattning och 

förlamande trötthet. 

  

Ansats: En 

undersökande 

kvalitativ studie 

 

Deltagare: 22 st 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

intervjustudie. 

Analys:the Systems 

Engineering 

Initiative for Patient 

Safety (SEIPS) 

model. 

En ny konstruktion relaterad till omvårdnadskulturen 

identifierades och definierades som "Supernurse". Dessa 

värderingar, övertygelser och beteenden definierar de 

specifika aspekterna av en vårdkultur som kan fungera som 

hinder för de riskhanteringsprogram för känslomässig 

trötthet som existerar och för att uppnå en säkerhetskultur i 

sjukhusorganisationer. Den sjuksköterskekultur som 

existerar har också konsekvenser för sjuksköterskans 

känslomässiga tillfredsställelse och känslomässig 

utmattning. 

  

 12/14 



 5  

Sinclair, 

Raffin-

Bouchal, 

Venturato, 

Mijovic-

Kondejewski

, Smith-

MacDonald 

 

(2017) 

 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

 

Kanada 

Compassion 

fatigue: A meta-

narrative review 

of the healthcare 

literature. 

Syftet med denna översyn 

var att kritiskt undersöka 

känslomässig utmattning/ 

förlamande trötthet och att 

avgöra om det är en korrekt 

beskrivning av 

arbetsrelaterad stress hos 

vårdgivare och en giltig 

målvariabel för intervention. 

 

Ansats: Kvalitativ 

berättande litteratur 

översyn 

Deltagare: 90 

studier var 

inkluderade 

 

Datainsamling: 

PubMed, Medline, 

CINAHL, 

PsycINFO, and 

Web of Science 

databases, Google 

Scholar 

 

Analys: En 

översiktsanalys 

Resultaten betonade att hälso- och sjukvårdspersonalens 

fysiska, känslomässiga, sociala och andliga hälsa 

försämras av kumulativ stress i samband med deras arbete, 

vilket kan påverka deras förmåga att utföra vårdandet. 

 12/14 
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 6  

Yu, Anli, 

Shen 

 

(2016) 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies. 

KINA 

 

 

Prevalence and 

predictors of 

compassion 

fatigue, burnout 

and compassion 

satisfaction 

among oncology 

nurses. 

 

Att beskriva och utforska 

prevalensen av prediktorer 

av professionell livskvalitet 

(förlamande trötthet, 

känslomässig utmattning och 

medkänsla). 

 

Ansats: Kvantitativ 

Tvärsnittsdesign 

 

Deltagare: 669 

sjuksköterskor 

fyllde i 

enkäten/frågeformul

äret varav 650st 

enkäter användes i 

studien.  

 

Datainsamling: 

Enkät/frågeformulär

. 

 

Analys: SPSS 21.0  

 

Resultatet visade att kognitiv empati, utbildning och stöd 

från organisation och arbetsgivare identifierades som 

signifikanta skyddsfaktorer. Egenskaper som öppenhet och 

att vara samvetsgrann var positivt förknippade med 

medkänsla och medlidande medan neurotiska egenskaper 

var negativa faktor för att utveckla känslomässig 

utmattning och förlamande trötthet. Resultaten kan ge 

ledtrådar för att hjälpa och att identifiera sjuksköterskors 

sårbarhet för att utveckla känslomässig utmattning och 

förlamande trötthet och därmed utveckla omfattande 

strategier för att förbättra deras professionella livskvalitet. 

 11/13 



 7  

Wu, Singh-

Carlson, 

Odell, 

Reynolds & 

Su 

 

(2016) 

 

ONCOLOG

Y 

NURSING 

FORUM  

 

USA 

Compassion 

Fatigue, 

Burnout, and 

Compassion 

Satisfaction 

Among 

Oncology 

Nurses in the 

United States 

and Canada 

Att undersöka erfarenheterna 

av känslomässig trötthet, 

utbrändhet och medkänsla 

hos onkologiska 

sjuksköterskor i USA och 

Kanada 

Ansats: Kvantitativ, 

beskrivande, icke 

experimental. 

 

Deltagare: 549 

sjuksköterskor från 

USA och Kanada 

 

Datainsamling: 

Questionnaire 

administrerades 

genom 

frågeformulär 

online.  

 

Analys: 

Professional Quality 

of Life (ProQOL) 

skala, version 5 och 

modifierat 

Abendroth 

Demographic. 

Friska och stödjande arbetsmiljöer är viktiga för 

sjuksköterskornas hälsa, välbefinnande och 

tillfredsställelse. Förbättringar på arbetsplatsen kan bidra 

till att förhindra negativa följder, samt förbättra hälsoutfall 

för patienter och sjuksköterskor samt minska 

sjukvårdskostnader. 

 13/13 
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Fukumori, 

Takaki; 

Miyazaki, 

Atsuko; 

Takaba, 

Chihiro; 

Taniguchi, 

Saki; Asai, 

Mariko 

 

(2018). 

 

Psycho-

Oncology. 

Japan. 

Cognitive 

reactions of 

nurses exposed 

to cancer 

patients' 

traumatic 

experiences: A 

qualitative study 

to identify 

triggers of the 

onset of 

compassion 

fatigue. 

Denna studie syftar till att 

beskriva vilka komponenter i 

sjuksköterskors kognitiva 

reaktioner som ger upphov 

till känslomässig utmattning 

och förlamande trötthet.  

  

Ansats: Kvalitativ  

Deltagare: 30st 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Intervjuver.  

Analys: Konstant 

jämförelseanaly. 

40 egenskaper identifierades från 613 uttalanden som 

klassades in i 11 kategorier. Dessa var: en känsla av 

professionell otillräcklighet, medkänsla för patienter och 

deras anhöriga, önskan att stödja patienter och deras 

familjer, funderingar på sig själv eller sin familj, känsla av 

professionellt uppdrag, missnöje med medicinsk personal, 

lust att integrera med kollegor, en önskan att slippa undan 

sina uppdrag, konflikt mellan tro och verklighet, 

omprövning av meningen med livet och känslan av 

maktlöshet inför cancer. Denna information kan bidra till 

att förståelse för förlamande trötthet samt ge en grund för 

sjuksköterskor inom cancervården att undvika och kunna 

återhämta sig från förlamande trötthet. 

 11/14 
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Sacco TL, 

Ciurzynski 

SM, Harvey 

ME, 

Ingersoll GL 

 

(2015) 

 

Crit Care 

Nurse.  

 

USA 

  

  

Compassion 

Satisfaction and 

Compassion 

Fatigue Among 

Critical Care 

Nurses. 

Det primära syftet med 

studien var att fastställa 

förekomsten av 

känslomässig 

tillfredsställelse och 

känslomässig utmattning hos 

sjuksköterskor som arbetar 

med såväl vuxna, barn och 

nyfödda i en stor grupp. 

  

Ansats: Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Deltagare:221 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Analyzed 

by using SPSS, 

version 17.0. 

Förstå att ha en professionell livskvalitet kan ha en positiv 

effekt på arbetsmiljön. 
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BILAGA C KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 
Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar enligt Friberg (2012).  

            

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

● Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna iså 

fall beskriven? 

● Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

● Hur har data analyserats? 

● Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

● Vad visar resultatet? 

● Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

● Vilka argument förs fram? 

● Förs det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

       

           

Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar enligt Friberg (2012).  

 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

● Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna iså 

fall beskriven? 

● Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions-

respektiveexklusionskriterier)? 

● Hur har data analyserats?Vilka statistiska metoder användes? Var dessa advekata? 

● Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?I så fall hur? 

● Vad visar resultaten? 

● Vilka argument förs fram? 

● Förs det några etiska resnonemang? 

● FInns det en metoddiskussion?Hur diskuterades metoden i så fall, e.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

● Sker en återkopplning till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 
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BILAGA D. INTERVJUGUIDE 
 
Kommande intervjuguide kommer bestå av semi-struktureradefrågor då författarna anser det 

vara den datainsamlingsmetod som är bäst lämpad för syftet. Innan datainsamlingen startade 

testades intervjufrågorna och eventuella justeringar av intervjufrågorna genomfördes.   

 

Demografiska frågor: 

 

● Hur gammal är du? 

  

● Vad har du för tidigare erfarenhet av vårdarbete innan du påbörjade dina studier? 

  

Öppna frågor: 

• Berätta om några utmärkande egenskaper hos sjuksköterskor under din senaste VFU 

hade som du tror gav dem kraft i vårdandet? 

 
 

• Berätta om vad du tror är viktiga egenskaper för dig som blivande sjuksköterska för att 

hitta kraft i vårdandet? 

 
 

• På vilket sätt tror du att arbetsgruppen och ledningen/organisationen kan bidra till att 

sjuksköterskor kan hitta kraft i vårdandet? 

 
 

• På vilket sätt tror du att utbildningen kan förbereda nyutexaminerade sjuksköterskor 

att bli bättre rustade för att arbeta i vårdverksamheter av idag? 

 

Följdfrågor: 

● Kan du utveckla? 

 

● Kan du ge något exempel? 

 

● Finns det något du vill utveckla?
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BILAGA E INFORMATIONSBREV 
 

 

INFORMATIONSBREV  

 

Compassion Energy- Att hitta kraft i vårdandet.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie inom ramen för examensarbete på 

kandidatnivå vars syfte är att identifiera sjuksköterskestudenters uppfattning av vilka 

egenskaper som bidrar med att hitta kraft i vårdandet. Deltagandet innebär att du kommer att 

intervjuas med semistrukturerade frågor i ett av oss bokat rum på Campus i Eskilstuna 

alternativt via länk i Adobe connect. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

Inspelningen kommer ske med hjälp av mobiltelefon. Ljudfilen kommer direkt efter intervjun 

föras över till ett USB-minne samt raderas från mobiltelefonen. USB-minnet kommer hållas 

inlåst av författarna och bara användas till examensarbetet tills efter godkänd examination då 

det kommer att raderas. Deltagandet är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta utan 

förklaring eller motivering. Namn och personuppgifter kommer inte publiceras eller annat 

som kan härleda till enskild person. De som har tillgång till materialet under studien är 

författarna, opponenter, handledare, seminarieledare samt examinator. 

Syftet med denna studie är att identifiera sjuksköterskestudenters uppfattning av vilka 

egenskaper som kan bidra till att de kan hitta kraft i vårdandet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av examensarbete vid Mälardalens Högskola. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

                 Jenny Hård                                                          Johanna Axelsson 

Tel:           070-6699830                                                            070-3003188 

E-post: Jhd16004@student.mdh.se                                   jan16001@student.mdh.se                                                                                        
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BILAGA F SAMTYCKESBLANKETT 
 
 

SAMTYCKE 
Till deltagare i examensarbetet: Compassion Energy. Att hitta kraft i vårdandet - en 

intervjustudie ur sjuksköterskestudenters perspektiv. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetet och haft tillfälle 

att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen och mitt samtycke.  

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

-Att delta i examensarbetet 

-Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits i informationsbrevet. 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange 

orsak kan avbryta mitt deltagande.  

 

---------------------------------------------                      --------------------- 

Deltagarens underskrift                                                Datum 

 

---------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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BILAGA G ETISK ANSÖKAN 

 

ETIKPRÖVNING AV EXAMENSARBETE PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ  

Projektets titel: Att hitta kraft i vårdandet, en intervjustudie ur sjuksköterskestudenters perspektiv. 

Studentens namn: Johanna Axelsson 

Utbildningsnivå: Kandidatnivå 

Adress:  Runtuna Åkra  Mejeribostaden 1, 61193 Nyköping 

Telefon: 070-3003188 

E-post: jan16001@student.mdh.se 

Studentens namn: Jenny Hård 

Utbildningsnivå: Kandidatnivå 

Adress: Husbyvägen 5c, 63369 Skogstorp 

Telefon: 070-6699830 

E-post: Jhd16004@student.mdh.se 

Handledarens namn: Eija Göransson, Veronica Sandqvist 

Telefon:  

E-post: eija.goransson@msh.se veronica.sandqvist@mdh.se 

1.Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättningar, institution/er klinik/er):  
Datainsamlingen/intervjuerna kommer att inhämtas/genomföras dels i ett bokat/privat rum på 
Mälardalens högskola campus Eskilstuna dels via Adobe connect via en länk som endast är tillgänglig 
för inbjudna.  

 

2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang:  
Som blivande sjuksköterskor kan det förekomma funderingar över hur den framtida yrkesrollen ska 
bli då alarmerande rapporter från både media och forskning visar en ökande trend kring 
känslomässig utmattning och förlamande trötthet bland sjuksköterskor med utbrändhet och 
sjukskrivning som en vanlig följd. Forskning visar samtidigt exempel på stödåtgärder och egenskaper 
som stärker sjuksköterskor i sin profession, hjälper hen att hitta kraft i vårdandet och därmed minska 
risken för förlamande trötthet och känslomässig utbrändhet och därmed väljer att stanna kvar inom 
professionen. Med detta som bakgrund är det av intresse att studera vilka egenskaper som 
sjuksköterskestudenter, efter sin verksamhetsförlagda utbildning, uppfattar som viktiga för att inte 
“bränna ut” sig och istället finna kraft inom vårdandet i den framtida yrkesprofession. Förhoppningen 
är också att resultatet i denna studie ska kunna generera kunskap som kan fylla eventuella 
kunskapsluckor i sjuksköterskeutbildningen, vars mål är att utbilda sjuksköterskor så de är väl 
förberedda i sin kommande yrkesprofession. 

 

mailto:eija.goransson@msh.se
mailto:veronica.sanqvist@mdh.se
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3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord):  

Alla sjuksköterskor riskerar att utveckla utbrändhet och/eller förlamande trötthet och för att undvika 
detta krävs en förståelse för varje sjuksköterskas enskilda behov och dess arbetsmiljö (Henson, 
2017). I ett hjälpande yrke finns det både en tillfredsställelse i att vårda men också en risk för 
känslomässig utmattning, det här är en balansgång som är viktig att ha insikt och kunskap om (Sacco, 
Ciurzynski, Harvey & Ingersoll 2015). Forskning visar att när sjuksköterskorna intar vårdrollen med 
positiv energi och engagerar sig för patientens situation resulterar det ofta i att vårdmötet upplevs 
som något positivt och energigivande för både patienterna och för sjuksköterskorna själva (Perry, 
2008). Samtidigt visar andra studier på att höga nivåer av medlidande och medkänsla för andra ökar 
risken för att utveckla förlamande trötthet, Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz (2016) som liksom 
Wiklund- Gustin & Wagner (2013) talar om vikten av att ha förmåga att känna medkänsla med sig 
själv, self-compassion, en egenskap som både stärker förmågan att känna medkänsla gentemot 
andra samtidigt som det fungerar som ett skydd mot att utveckla känslomässig utbrändhet och 
förlamande trötthet. Grafton, Gillespie, Henderson (2010) beskriver sjuksköterskors förmåga till 
återhämtning, vilken kan utvecklas genom utbildning, praktiska övningar och stöd från omgivningen. 
Genom förbättring av arbetsrelationer öppnas möjlighet att få stöttning och hjälp att bearbeta 
upplevelser och sjuksköterskors mentala hälsa kan förbättras (Shiau, Chang, Rong & Kang, 2010). Det 
är av stor vikt att arbetsgivaren erbjuder sjuksköterskor en god arbetsmiljö och att de erbjuds 
professionellt emotionellt stöd om så behövs, samt att tidsaspekten uppmärksammas vilket gör att 
sjuksköterskor upplever större tillfredsställelse och risken för utbrändhet minskar (Cetrano, Tedeschi, 
Rabbi, Gosetti, Lora, Lamonaca, Manthorpe & Amaddeo, 2017). 

 

4. Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att identifiera sjuksköterskestudenters uppfattning av vilka egenskaper 
som kan bidra till att de kan hitta kraft i vårdandet. 

Som blivande sjuksköterskor finner vi det viktigt att hitta verktyg som kommer hjälpa oss och 
blivande kollegor inom vården att inte ”bränna ut” oss i förtid, hur vi kan finna kraft i att vårda. 
Kommande examensarbete kommer därför att ha fokus på sjuksköterskestudenters upplevelser av 
det valda fenomenet. Ämnet efterfrågas även av forskargrupp vid MDH/HVV: Care, Recovery & 
Health. 

5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas karaktär: (bifoga enkät, 
intervjuguide etc. samt informationsbrev* till forskningspersonerna): 

Studien kommer genomföras inom ramen för examensarbete på kandidatnivå inom 
sjuksköterskeprogrammet. För att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning kring vilka stöttande 
egenskaper som ger kraft i vårdandet valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. En 
innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2012) kommer att användas som 
analysmetod. En manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats kommer att användas. 
Urvalet kommer göras genom att en förfrågan om deltagande i studien kommer att skickas ut till de 
sjuksköterskestudenter vid Mälardalens högskola som samtliga genomgått verksamhetsförlagd 
utbildning under termin fyra och termin sex under sin studietid. Deltagarna kommer att få ett 
informationsbrev och deltagandet kommer vara frivilligt. Ett skriftligt samtycke kommer att hämtas 
(se bilaga E). En intervjuguide med semistrukturerade frågor kommer att användas som grund till 
datainsamlingen. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas så noggrant som 
möjligt. Datainsamlingsmetod blir intervjuer vilket ger ett obearbetat material av kvalitativ karaktär. 
Innan datainsamlingen startar kommer intervjufrågorna testas och därefter kommer eventuella 
justeringar av intervjufrågor att genomföras.  
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6. Hur görs urvalet av forskningspersoner?  

Deltagande informanter kommer väljas genom ett bekvämlighetsurval, vilket är en vanlig 
urvalsstrategi enligt Polit och Beck (2012). Begreppet kommer att redovisas mer ingående i arbetet. 
Urvalet kommer göras genom att en förfrågan om deltagande i studien kommer att skickas ut till de 
sjuksköterskestudenter vid Mälardalens högskola via olika Facebook-grupper som samtliga 
genomgått verksamhetsförlagd utbildning under termin fyra och/eller termin sex under sin studietid. 
Svar angående deltagande skickas tillbaka via PM för att garantera konfidentialitet. 6-7 
sjuksköterskestudenter kommer slumpmässigt att väljas ut 

7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång till 
datamaterialet:  

Allt material kommer hanteras konfidentiellt. Utöver författarna kommer endast av skolan tilldelad 
personal, så som handledare, opponenter, slutseminarieledare samt examinatorer, ha rätt att ta del 
av arbetet. Rådata kommer förvarats på ett säkert sätt och endast användas till studien. 
Analysenheten och inspelningarna från intervjuerna kommer att raderas efter godkänd examination.  

 

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas:  

Förfrågan om deltagande i studien kommer att skickas ut till sjuksköterskestudenter vid Mälardalens 
högskola via olika Facebook-grupper under kursens första veckor för att nå rätt målgrupp, dvs 
sjuksköterskestudenter som genomgått VFU under termin 4 alt. termin 6. Svar angående deltagande 
skickas via PM-funktionen för att garantera konfidentialitet. 

 

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras:  

Ett gemensamt e-postmeddelandet med informationsbrev om studiens innehåll skickas ut till de 
studenter som visat intresse av att delta (senast vecka 14). Informerat samtycke inhämtas både 
skriftligt och muntligt. Se bilagor.  

10. Start för datainsamling:  

Under vecka 14 förväntas datainsamlingen starta. 

11. Referenslista (endast huvudreferenser):  

*Cetrano, Tedeschi, Rabbi, Gosetti, Lora, Lamonaca, Mantrhorpe & Ameddeo, (2017). How are compassion 
fatigue, burout and compassion satisfaction affected by quality of working life? BMC Health Services 
Research. 2017 Nov 21;17(1):755. doi: 10.1186/s12913-017-2726-x. 

*Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz. (2016). Relationships between nurses' empathy, self-compassion and 
dimensions of professional quality of life. International Journal of nursing studies. 2016 Aug;60:1-11. 
doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.02.01  

Eriksson, K. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Wiklund Gustin & Bergbom (Red.), Att 
identifiera och bestämma begrepp inom vårdvetenskap som disciplin (ss. 31-44). Lund: 
Studentlitteratur 

*Grafton, Gillespie, & Henderson. (2010). Resilience: The power within. Oncology nursing forum. 2010 



 4  

Nov;37(6):698-705. doi: 10.1188/10.ONF.698-705. 

*Henson, J. (2017). When compassion is lost. Medsurg nursing. Mar/Apr2017; 26(2): 139-142.doi:saknas. 

*Houck, Dereen. (2014). Helping nurses cope with grief and compassion fatigue: An educational intervention. 
Clinical Journal of Oncology nursing. Aug2014; 18(4): 454-458. 
doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1188/14.CJON.454-458  

Lundman, B., & Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. i B. Lundman, U. Graneheim, M. Granskär, & 
B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom (ss. 187-202). Lund: Studentlitteratur. 

*Perry, Beth. (2008). Why exemplary oncology nurses seem to avoid compassion fatigue. Canadian Oncology 
nursing journal. 2008 Spring; 18(2): 87-99. doi: saknas. 

Polit, D., & Beck, C. (2012). Nursing Research generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters 
Kluwer. 

*Sacco, Ciurzynski, Harvey, & Ingersoll. (2015). Compassion satisfaction and compassion fatigue among 
critical care nurses. Crit care Nurse. Aug2015; 35(4): 32-44. 
doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.4037/ccn2015392 

*Shiau, Chang, Rong, & Kang. (2010). An exploration of therapeutic interpersonal relationship essentials. 
Journal of Nursing & Healthcare Research. Jun2010; 6(2): 125-132. doi: saknas. 

*Steege, & Linsey. (2017). Fatigue in hospital nurses - supernurse' culture is a barrier to adressing problems. 
International Journal of nursing studies. 2017 Feb;67:20-28. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.11.014. 

*Wiklund Gustin, & Wagner. (2013). The butterfly effect of caring - clinical nursing teachers' understanding of 
self-compassion as a source to compassionate care. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 
Mar2013; 27(1): 175-183. doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1471-6712.2012.01033.x  

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet?  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ligger forskarens egna etiska ansvar som grund för all forskningsetik. 
Forskaren har ett särskilt ansvar för dem som medverkar i forskningen likväl mot alla dem som 
indirekt kan påverkas av forskningsresultaten (Vetenskapsrådet, 2017). De forskningsresultat som 
framkommer redovisas utan hänsyn till författarnas egna åsikter eller teorier. Det ska dock tilläggas 
att vid kvalitativa studier äger det alltid rum viss förförståelse av det fenomen som studeras. Ett 
möjligt etiskt problem som vi ser med studien är att deltagande studenter har personlig kännedom 
om oss och därmed finns en risk att deltagande sjuksköterskestudenter ger oss de svar de tror att vi 
önskar av dem. Ett ytterligare möjligt etiskt problem är att deltagarna kan komma att avbryta sina 
studier efter att ha medverkat i studien.  

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem?  

Författarna till denna studie kommer noga överväga Helsingforsdeklarationens (2013) fyra 
forskningsetiska huvudprinciper för att säkra informanternas integritet; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och kommer att noggrant efterfölja 
dessa krav.  

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet?  

 
Som blivande sjuksköterskor finner vi det viktigt att hitta verktyg som kommer hjälpa oss och 

http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1188/14.CJON.454-458
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.4037/ccn2015392
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1471-6712.2012.01033.x
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blivande kollegor inom vården att finna kraft i vårdandet. Kommande examensarbete kommer därför 
att ha fokus på sjuksköterskestudenters upplevelser av det valda fenomenet. Ämnet efterfrågas även 
av forskargrupp vid MDH/HVV: Care, Recovery & Health. Förhoppningen är att resultatet även kan 
delges denna forskargrupp och därigenom komma blivande sjuksköterskestudenter till nytta.  

 

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras:  

Studien kommer att publiceras på webbplatformen Diva-platform.org i form av ett 
examensarbete på kandidatnivå. 

16. Övriga upplysningar:  

Vi är medvetna om vår förförståelse kring detta fenomen och kommer i den mån det är möjligt 
hantera denna förförståelse på ett sådant sätt att det inte påverkar studiens resultat. 

 

Studentens namnteckning, ort och datum: 

 

 

 

Handledares namnteckning, ort och datum: 
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