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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vård av god kvalité innebär vård där sjuksköterskan känner medlidande med 

patienten och upplever inre tillfredställelse av att göra det. Det är sjuksköterskor och 

patienter eniga om. Sjuksköterskor som inte lyckas uppleva compassion satisfaction kan 

hamna i ett tillstånd som heter compassion fatigue vilket är ett tillstånd som har sin grund i 

höga påfrestningar som uppstår i arbetet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att hitta kraft av att vårda. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes på två 

kvantitativa artiklar och elva kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Friberg. 

Resultat: Resultatet visade på flera olika faktorer som leder till känslan av glädje och 

motivation i yrket som sjuksköterska. Fyra olika kategorier uppenbarades: mellanmänsklig 

bekräftelse, moralisk tillfredställelse, existentiell tillfredställelse, professionellt erkännande 

och utveckling. Kategorierna beskriver källor till tillfredställande och till kraft att fortsätta 

inom professionen. Exempel på dessa faktorer är: att få chans att göra skillnad för patienten, 

att kunna vara autonom och att få bekräftelse från arbetskollegor och ledningen. Slutsats: 

Sjuksköterskor kan finna kraft i att vårda dock finns det även sjuksköterskor som inte lyckas 

uppleva compassion satisfaction. Mer kunskap om compassion satisfaction kan gynna 

sjuksköterskor i framtiden.  

 

Nyckelord: Arbetstillfredställande, Glädje, Medlidande, Motivation och Sjuksköterskans 

erfarenheter.  

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Good quality care means nursing with compassion and experiencing inner 

satisfaction of doing so. Nurses and patients are in agreement on that. Nurses who fail to 

experience compassion satisfaction can end up in a state called compassion fatigue which is a 

condition that is due to the high stresses that arise at work. Aim: To describe nurses' 

experiences of achieving a sense of power through care. Method: A general literature review 

was conducted on two quantitative articles and eleven qualitative articles. The analysis was 

conducted according to Friberg Result: The results showed different factors that bring forth 

a sense of joy and motivation in the nursing profession. Four different categories were 

revealed: interpersonal confirmation, moral satisfaction, existential satisfaction, professional 

recognition and development. The categories describe different sources of satisfaction and 

the empowering elements that supports retention in the profession.  Examples of factors are: 

a chance to make a difference for the patient, being able to be autonomous and getting 

confirmation from colleagues and the management. Conclusions: Nurses can find power in 

caring, however, there are also nurses who fail to experience compassion satisfaction. More 

knowledge about compassion satisfaction can benefit nurses in the future. 

 

Keywords: Job satisfaction, Joy, Motivation and The nurse's experience.  
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1. INLEDNING 

Det som initialt intresserade oss med ämnet compassion satisfaction, CS, var egna 

upplevelser av att i samband med vårdande ha fyllts av en slags energi som tycktes driven av 

sin egen motor.  Ämnet var ursprungligen ett förslag från forskargruppen MDH/HVV: Care, 

Recovery & Health som efterlyser mer kunskap på området.  Kraften vi upplevt var 

upplyftande mentalt, spirituellt, även fysiskt och känslan av meningsfullhet så 

tillfredsställande att vi ville veta om det fanns forskning som förklarade hur den uppstår. 

Vilka omständigheter krävs för att få tillgång till den?   

Nedan följer ett exempel på frågeställningar som uppstod under vår verksamhetsförlagda 

utbildning och som ligger till grund för vårt intresse för ämnet. 

Vi kom till vår första praktikplats fulla av förväntan på att få tas i bruk, att få använda våra 

kunskaper och hjälpa/lindra lidande hos patienter. Även om vi då inte hade ord för det hade 

vi en förväntan att få uppleva compassion satisfaction. På avdelningen visade det sig snart 

att det var främst arbetsterapeuterna som lyckades skapa den relation till patienterna som 

vi sett som sjuksköterskan uppgift. De hade tid att småprata med patienterna under de 

oändligt långsamma promenaderna fram och tillbaka i korridoren och verkade "bonda" 

genom att visa intresse för patienternas tvivel och framsteg. Även våra iakttagelser och 

frågor intresserade dem medan sjuksköterskorna hade fullt upp i det låsta medicinrummet 

eller vid datorn med dokumentation, ofta utan att hinna ta rast. Frågan vi ställde oss var: 

Vad är då meningen? Var finns glädjen? Ingen sa; - Åh vilken härlig compassion 

satisfaction-dag jag haft idag! 

Det fysiska, mentala och känslomässiga vårdarbete som sjuksköterskor utför tycks ibland 

kunna generera sin egen energi. Samtidigt beskrivs motsatsen frekvent som ett växande 

problem. Inom vårdvetenskapen kallas det motsatta fenomenet compassion fatigue, och 

beskrivs som en upplevelse av tomhet, att vara tömd på medlidande.  Compassion 

satisfaction och compassion fatigue kan sägas vara varandras motsatser. Båda är sprungna ur 

vårdande, det som kommer att utgöra vår vardag. Det motiverade oss till att fördjupa vår 

kunskap om hur compassion satisfaction kan vara en källa till kraft. 
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2. BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs för de centrala begreppen, compassion, compassion energy, 

compassion satisfaction, compassion fatigue och motivation för att ge en förståelse för ämnet 

samt en beskrivning av sjuksköterskans ansvar inom området, kopplingar till Erikssons 

(2004: 2015) vårdvetenskapliga teori samt tidigare forskning inom området.  

2.1. Compassion  

Wiklund Gustin (2017) skriver att det internationella begreppet compassion översätts till 

både medlidande och medkänsla på svenska och används för att beskriva människors vilja att 

handla för att hjälpa en annan individ. Handlingen drivs av känslor som uppstår när 

personen kliver in i den andra individens livsvärld och berörs av hans/hennes lidande. På 

grund av avsaknad av forskning gällande skillnaden mellan de svenska begreppen 

medlidande och medkänsla finns ingen klar definition av hur de skall användas i förhållande 

till det internationella begreppet compassion. Under detta examensarbete kommer 

compassion översättas till medlidande med tanke på vald vårdteori. Medlidande förklaras av 

Wiklund Gustin (2017) som en upplevelse av att känna och att vara i en annan persons 

lidande vilket skapar en kraft och motivation till att handla för att lindra lidandet. 

Medlidandet grundar sig i vår mänsklighet och drivkraft att värna om våra medmänniskor 

och att hitta en tillhörighet med vår omvärld. Att visa medlidande blir därav ett krav och en 

drivkraft för att kunna skapa en känsla av helhet och harmoni. När sjuksköterskan förmår att 

få kontakt med sin patients lidande samt erkänner sitt eget, utvecklas en känsla av energi och 

meningsfullhet (Wiklund Gustin, 2017).  

Compassion energy 

Compassion energy förklaras som ett tillstånd där vårdaren, genom att visa medlidande till 

sin patient, upplever en tillförsel av inre energi som uppstår från delandet av patientens 

känslor. Känslan av meningsfullhet och helhet i vårdandet bidrar till att vårdaren orkar vara i 

lidandet med sin patient (Wiklund Gustin, 2017). Dunn (2009) menar att compassion energy 

är en kraft som kommer ur sjuksköterskan när hen vårdar någon, vilket ger sjuksköterskan 

mening med sjuksköterskeyrket. "compassion operates at the same level as celebration. The 

awareness of togetherness urges us to rejoice at another's joy (celebration) and to grieve at 

another's sorrow" (Dunn, 2009. Sid 222).  

Compassion Satisfaction 

Compassion satisfaction definieras som kraften som uppstår ur att göra ett bra jobb. Det 

handlar om det positiva som uppstår ur ens arbete inom vården (Stamm, 2010). Under detta 

examensarbete kommer compassion satisfaction att användas som huvudbegrepp.  
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Compassion Fatigue 

Compassion fatigue definieras som ett tillstånd som kan delas upp i två delar. Den ena delen 

handlar om känslor av frustration, ilska, utmattning och depression. Dessa symtom kan likna 

symtom vid utbrändhet. Den andra delen handlar om traumatisk händelser som påverkar 

sjuksköterskan negativt. Det handlar inte om traumatiska händelser som drabbar 

sjuksköterskan direkt utan händelser som sjuksköterskor får uppleva via sina patienter 

(Stamm, 2010). Compassion fatigue kan sägas vara motsatsen till compassion satisfaction 

och uppstår när valda strategier för omvårdnad inte lyckas rädda eller hjälpa patienten. Det 

väcker känslor av skuld och misslyckande och tar sig uttryck som utmattning, stress, 

nedstämdhet och som en moralisk urholkning i olika grad från obehag, till stress och 

slutligen compassion fatigue. Detta är ett vanligt förekommande relations-fenomen, som 

drabbar sjuksköterskor vars uppgift är att möta drabbade och deras anhöriga i traumats 

centrum, ofta utan möjlighet till debriefing eller känslomässigt stöd i arbetet. Även om det 

finns likheter med begreppet utbrändhet så skiljer de sig åt, utbrändhet sker över tid, till följd 

av konflikter eller när uppsatta mål inte går att genomföra, medan compassion fatigue 

uppstår mer akut och emanerar ur intensivt mellanmänskligt engagemang i svåra situationer 

av sorg eller annat trauma (Najjar, i Boyle, 2011).  

Compassionate care 

Under andra hälften av 1900-talet förespråkades ett distanserat förhållande till patienten. 

Objektivitet och ett mer rationellt och tekniskt förhållningssätt ansågs främja vården. Det var 

inte ett uttalat avståndstagande från patienten men fokus lades på effektivitet och annat som 

stämde med organisationens värderingar. På senare år har det emotionella avståndet till 

patienten ifrågasatts och istället förespråkas relationsbyggande kommunikation (Graber & 

Mitcham, 2004). Patienten idag förväntar sig det senaste i teknik, professionell personal men 

även att bli sedd som människa, få ett vänligt bemötande och förståelse och aktivt deltagande 

i lidandet man går igenom. Compassionate care är att ge vård med medlidande. En vård som 

är vårdande och inte bara instrumentell. Den utgår från en holistisk syn, där patientens 

behov av att bli bemött som en unik person med personliga behov skall bekräftas. För att 

förmå att gå in i och själv erfara patientens lidande krävs både självinsikt, klokhet och vilja 

(Graber & Mitcham, 2004). Wiklund Gustin (2017) menar att för sjuksköterskan skall 

medlidande ses som en etisk akt då vårdarens bemötande och tillvägagångssätt är avgörande 

för utvecklingen av patientens förmåga att se helheten i situationen, vilket är en förutsättning 

för att patienten ska kunna hitta den rätta vägen i sitt lidande. I detta arbete översätts 

compassionate care med vårdande vård. 

2.2. Motivation  

Forskning kring vad som skapar arbetsmotivation generellt, hävdar att graden av   

tillfredställelse har stark inverkan på beslut om att lämna eller stanna kvar på jobbet/ i yrket.  

Två olika typer av värden har identifierats, ett inre och ett yttre. Inre är det värde som själva 
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arbetsuppgiften rymmer såsom utrymme för personligt uttryck, självständighet och 

variation. Yttre värden är fristående från arbetet i sig. Exempel på det är lön eller en 

möjlighet att bli befordrad. Personliga värderingar spelar även in och definieras som en 

blandning av vad människan tror på och vad den önskar uppnå. Att känna tillfredställelse på 

arbetet eller inte beror till stor del på hur väl de inre och yttre värdefaktorerna i arbetet 

stämmer överens med den anställdes personliga värderingar (Taris & Feij, 2001). Studier av 

sjuksköterskans motivationsfaktorer pekar på att arbetsmotivationen sjunker när inre 

värderingar inte blir bekräftade (Hegney, Plank & Parker, 2006). Statistiska central byrån 

(2017) har visat på både inre och yttre motivationsfaktorer som skulle kunna motivera hela 8 

% av sjuksköterskor som idag jobbar inom en annan verksamhet att tänka sig återvända till 

sjuksköterskeprofessionen.  

2.3. Sjuksköterskans ansvar och styrdokument  

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är att kunna skapa förtroendefulla 

relationer en förutsättning för god omvårdnad. “Sjuksköterskan ska kunna: Kommunicera 

med patienter, närstående, medarbetare och andra i teamet på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

lyfter fram vikten av medkänslan i professionen på följande sätt. “Sjuksköterskan uppvisar 

professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet.” Där framgår även att det är en sjuksköterskans skyldighet att sköta sin hälsa så att 

inte förmågan att vårda påverkas negativt. (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan har enligt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) kap 3 § 1 skyldighet att ge 

god vård på lika villkor för hela befolkningen. Sjuksköterskan ansvarar för patientsäkerheten 

enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) kap 3, där det i § 2 framgår att sjuksköterskans 

ansvarar för att vidta åtgärder som krävs för att förebygga skador som patienter kan utsättas 

för. 

2.4. Vårdteoretiskt perspektiv  

Det vårdvetenskapliga perspektiv som valts för detta examensarbete är Katie Erikssons 

(2004: 2015) caritativa vård teori som bygger på kärlek och barmhärtighet för att lindra 

lidandet. Människan är en helhet av kropp, själ och ande. En unik person med unika behov i 

lidandets alla dimensioner. Sjuksköterskans komplexa uppgift är att se och bekräfta dessa 

genom att lida med patienten.  Denna teori anses därför vara passande för examensarbetets 

syfte som handlar om att hitta kraft i att vårda. Examensarbetet kommer att fokusera på fyra 

begrepp: lidande, vårdrelationen, mod och medlidande. De beskrivs av Eriksson (20) enligt 

följande: 
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Lidande 

Lidande är en del av människans liv som kan utgöra en kraftkälla för nytt liv när livet segrar 

över lidandet. Att lida är en kamp mellan det goda och det onda som för sig själv inte har 

någon mening, men människan kan ge det mening genom att gå igenom sitt lidande och 

försonas med det och på så sätt ge den mening. Att lida innebär inte nödvändigtvis att vara i 

smärta och smärta behöver inte betyda att man lider men lidandet är alltid en kamp. 

Lidandet bör ses med en holistisk syn där människans kropp, själ och ande kan lida. Lidandet 

har tre nivåer, att ha ett lidande, att vara i lidandet och att varda i lidandet. Att ha ett lidande 

innebär att inte kunna känna igen sig själv, eller känna kontroll över sina egna begär och 

behov. Att vara i lidandet innebär att vara på jakt efter något som kan lindra ens lidande. Det 

kan ses som ett tillstånd av lycka, utan oro och lidande men stämmer inte med människans 

inre. Att varda i lidandet innebär en kamp, en kamp mellan liv och död där försoning 

förhoppningsvis är resultatet och lidandet har fått mening (Eriksson, 2015).  

Vårdrelationen 

Vårdrelationen är grunden för vårdandet. Det är i patient- och vårdarrelationen som caritas 

kan ta plats och visa sig. Denna relation är byggt på ömsesidighet och respekt för varandra 

och här får patienten en chans lära sig att ”ta emot” och ”att ge”. Det är inte en självklarhet 

för alla människor. Sjuksköterskan bjuder in patienten att i en trygg och säker miljö öppna 

sig och ta emot vård. Att ta emot är alltid att ”blotta” sig. Vårdrelationen har vissa likheter 

med en interaktion men den senare är av mer teknisk natur. En interaktion innebär att skapa 

en jag – det relation som skyddar både patienteten och sjuksköterskan när vissa tekniska 

moment måste utföras (Eriksson, 2004). 

Mod 

Eriksson (2015) beskriver att mod är en väsentlig egenskap som krävs för att kunna möta 

livet och dess olika prövningar. Hon menar även att det går att finna glädje ur mod, för när 

människan lyckas besegra livets prövning bryter glädjen fram. Sjukdom anses vara en sådan 

livsprövning. För att kunna lindra lidandet krävs det mod. Mod att våga möta lidandet och ta 

sig igenom det. Detta innebär även att människan måste tro på sin egen förmåga och styrka 

samt att det kan finnas någon annan person som kan hjälpa en på traven när lidandet blir för 

outhärdligt (Eriksson, 2015). 

Medlidande 

Att handskas med sjukdom och lidande, det som Eriksson benämner som Caritas, det vill 

säga att genom handling uttrycka osjälvisk kärlek till sin nästa, ställer stora krav på förmåga 

till medlidande. Eriksson skriver i sin omvårdnadsteori om vårdande, lidande och lindring 

och anser att medlidande är fundamentalt för att lindra lidande. Att känna medlidande med 

någon som lider är inte samma sak som att lida själv. Medlidande innebär enligt Eriksson, att 

ha en känslighet inför andras lidande och som gör oss beredda till att agera för den lidandes 
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räkning. Medlidande får oss att vilja göra något för att lindra den andres lidande. Att själv 

lida kan istället utgöra ett hinder för att agera och medlidande är inte riktigt medlidande om 

det inte konkretiseras i handling skriver Eriksson. Skillnaden kan vara hårfin mellan att själv 

lida och att uppleva någon annans lidande. Inom vårdvetenskapen är medlidande en etisk akt 

där vårdaren har mod att ansvara för en annan (patienten) och kämpa för den andres 

lidande. Medlidande är grunden i barmhärtighetstanken, att visa nåd och att inte fördöma. I 

barmhärtighetsgärningen frågar människan inte efter att någon annan skall göra något, hon 

är själv denna någon (Eriksson 2015).  

2.5. Tidigare vårdvetenskaplig forskning  

Nedan presenteras forskning som gjorts på både patienters erfarenheter av medlidande och 

av att inte bli bemötta med medlidande samt av sjuksköterskans erfarenheter av compassion 

fatigue.  

Patienters erfarenheter av medlidande 

Patienternas missnöje över hur de blivit bemötta i vården är idag utbrett. Vittnesmål om hur 

de känt sig alltifrån osynliga till illa behandlade hör till vanligheten. Patienter förväntar sig 

att bli bemötta med medlidande. Begreppet, medlidande upplevs som vagt och svårt att 

definiera av patienter (Kret, 2011) men kan till exempel innebära att vara uppmärksam, 

hängiven, tillgänglig, professionell och noga med att ge information. Berg och Danielsson 

(2007) beskriver patienters erfarenheter av att bli vårdade på sjukhus och visar på att 

behovet av att bli sedd och lyssnad på i en sårbar situation är viktigt för att kunna känna en 

tillit i relationen med sjuksköterskan. När sjuksköterskan ger plats åt och tar del av 

patientens lidandeberättelse kan en känsla av gemenskap och meningsfullhet skapas. Även 

Van der Cingel (2011) redogör för patienters upplevelser av medlidande i relation till 

sjuksköterskans agerande i vårdandet av sina patienter.  Att uppmärksamma lidandet, lyssna, 

stanna kvar, visa engagemang samt agera med hjälpande handlingar är enligt patienterna 

fundamentala delar i att förmedla en känsla av medlidande.  Medlidande från sjuksköterskan 

befriar patienten från rädsla för att ses som en belastning. Tidsaspekten som ofta uppges som 

ett hinder för att kunna visa medlidande motsägs i Bramleys och Matitis (2014) studie där 

patienter redogör för att även ögonblickshandlingar upplevs som mycket välgörande och att 

kommunikationen är central i upplevelsen av medlidande, den verbala såväl som den icke 

verbala. Sinclair et al. (2016) beskriver patienters upplevelser av frånvaro av medlidande i sin 

vård och menar att det resulterar i klart negativa påföljder för patienten. När sjuksköterskan 

inte visar medlidande resulterar det i en brist på tillit och meningsfullhet som utvecklas till 

frustration och en känsla av att den själsliga andan försvinner. Upplevelsen av sårbarhet blir 

förstärkt och försvårar för patienten att få tag på den kraft de behöver för att ens klara av de 
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situationer de normalt sett klarar av. Graden av medlidande som patienten upplever i mötet 

med vårdpersonal är det som mest av allt påverkar patientens vårdupplevelse och avgör om 

hen vill komma tillbaka för vård eller inte (Burroughs, Davies, Cira, Dunagan, 1999).  

Compassion fatigue ur sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienten i situationer där patienten är utsatt 

och sårbar. En korrekt och kvalificerad patientanalys kräver att sjuksköterskan kan skapa en 

autentisk relation till patienten, såväl som till dess anhöriga, vilket ställer höga krav på 

förmåga till att låta sig beröras av det som gör ont. Ökade krav på sjuksköterskan 

arbetsområde i kombination med hög känslomässig belastning kan orsaka compassion 

fatigue. Compassion fatigue är en form av utbrändhet som drabbar vårdpersonal som 

regelbundet utsätts för traumatiska situationer (Lombardo & Eyre, 2011) och beskrivs av 

sjuksköterskor som en känsla av att inte orka med eller vilja gå till jobbet samt som en 

oförmåga att känna någonting inför andras lidande. För att inte utsätta sig själva för 

patientens lidande, som de upplever sig inte kunna handskas med då de själva är i en 

plågsam situation, skapar de avstånd till och undviker att möta patienten (Perry, Toffner, 

Merrick & Dalton, 2011). Förutom den kliniska utvärderingen behöver sjuksköterskan samla 

information om övriga aspekter av patienten för att skapa en sammansatt bild av den unika 

människans problem och resurser. Insamlingen av viktiga data är avhängigt att ett 

förtroende skapats mellan sjuksköterskan och patienten. Den ökade kravbilden på 

sjuksköterskans ansvarsområden påverkar hur mycket tidsjuksköterskan kan tillbringa med 

patienten. Bristande information kan leda till bristfällig analys och att patienten inte får 

optimal vård (Steege & Pinekenstein, 2016) vilket skapar stress för sjuksköterskor. 

Compassion fatigue kan drabba sjuksköterskorna fysiskt, psykiskt och existentiellt 

(Lombardo & Eyre, 2011). Compassion fatigue är ett tillstånd som kan drabba sjuksköterskor 

i början av karriären men även sjuksköterskor som jobbat en längre tid eftersom compassion 

fatigue utvecklas genom påfrestningar, stress, dåligt ledarskap och dåliga arbetsvillkor 

(Perry, Toffner, Merrick & Dalton, 2011). Detta kan leda till att sjuksköterskor behöver 

sjukskriva sig (Abendroth & Flannery, 2006). Sjuksköterskor kan även känna behov av att 

lämna professionen i ett tidigare skede, innan pensionen, då de inte längre känner något 

hopp inom yrket (Mason, Leslie, Clark, Lyons, Walke, Butler & Griffin, 2014). 

2.6. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att när sjuksköterskor inte förmår att visa medlidande för patienten 

kan de så småningom drabbas av compassion fatigue. Trots att compassion satisfaction är en 

viktig resurs och förutsättning för att kunna vårda med medlidande är den ofta outtalad. 

Vårdvetenskapen belyser att upplevelsen av att bli bemött med medlidande från 

vårdpersonalen överbryggar ojämlikheter i relationen mellan vårdaren och patienten och 

möjliggör att en vårdgemenskap uppstår. Medlidande från sjuksköterskan kan bidra till att 

återställa patientens människovärde som kan upplevas som förlorat i sjukdom och lidande. I 

vårdsituationer är patienten utsatt och sårbar och sjuksköterskans relation till patienten och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burroughs%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10367265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davies%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10367265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cira%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10367265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunagan%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10367265
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dess anhöriga ställer höga krav på att låta sig beröras av det som gör ont. En samlad bild av 

sjuksköterskans erfarenheter av compassion satisfaction kan göra det möjligt att vidta 

åtgärder för att skapa förutsättningar för compassion satisfaction. Genom att kartlägga 

kunskapsfältet kring sjuksköterskans erfarenheter av compassion satisfaction är avsikten 

med detta examensarbete att visa på den kunskap som finns i ämnet. Förhoppningen är att 

den ökande kunskapen om fenomenet kan bidra till en ökad förståelse bland sjuksköterskor 

och förhoppningsvis till bättre vård för patienterna.  

3. SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att finna kraft i att vårda. 

4. METOD 

Avsikten med examensarbetet är att skapa kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att 

finna kraft i att vårda. Genom en allmän litteraturöversikt av studier över problemområdet, 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats som kritiskt granskats, tolkats och sammanställts 

skapades en överblick av kunskapsfältet, Friberg (2017). Metoden valdes för att 

beskrivningen skulle ge en bred förståelse för sjuksköterskors upplevelser inom det valda 

ämnet och förhoppningsvis bidra till bättre vård för patienten.  

4.1. Datainsamling och urval 

Första steget i datainsamlingen var att leta vetenskapliga artiklar i sökmotorerna Cinahl Plus, 

Medline och PubMed, då dessa var lämpliga för att hitta vårdvetenskapliga artiklar. Det 

gjordes även en sökning på SAGE Journals eftersom flera artiklar som var av intresse i första 

skede var publicerade där. Sökorden som användes var "compassion energy", "compassion 

fatigue", "compassion", "nursing", "nursing*", "compassion satisfaction", "nurse*", 

"experience", "motivation", "qualitative", "quantative", "view","nurse", "perception", 

"attitude", "satisfaction", "fulfillment" and "motivation". För att utöka träffarna på sökningen 

användes trunkering på vissa ord, det vill säga asterisk "*" (Östlundh, 2017). AND och OR 

användes enligt boolesk teknik för att markera hur sökorden skulle kombineras, NOT valdes 

att inte användas för att inte begränsa sökningen ytterligare (Östlundh, 2017). 

Närhetsoperatorer användes för att få väsentliga träffar på sökningarna. Både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar eftersöktes enligt metodvalet, allmän litteraturöversikt (Friberg, 2012: 

2017) 
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Inklusionskriterierna som användes var: abstract, peer-reviewed, år 2008-18, engelska, 

journal article, academic article, subject: nursing och full text samt att artiklarna hade fokus 

på betydelsen av compassion satsfaction, job satisfaction och compassion energy. Några 

exklusionkriterier fastställdes inte då sökningen redan gav ett begränsat resultat. De artiklar 

där compassion satisfaction, job satisfaction och nursing förekom frekvent valdes ut för att få 

en bredare förståelse för fenomenet. Artiklar med både compassion satisfaction och 

compassion fatigue valdes ut eftersom dessa två begrepp ansågs höra ihop. Därmed valdes 

inte compassion fatigue bort. Artiklar vars syfte var att definiera begrepp som ligger nära i 

betydelse till compassion såsom sympathy och empathy valdes bort. Artiklar som handlade 

om vårdpersonal inom neonatal eller pediatrik och undersköterskor eller annan 

vårdpersonals perspektiv valdes också bort eftersom examensarbetet syfte är att svara på 

allmänsjuksköterskas erfarenheter (se BILAGA A - Sökmatris). 

Första sökningen som gjordes på PubMed genererade endast två träffar. Detta trots att inga 

begränsningar hade valts. För att utöka sökningen valdes en ny kombination av sökord och 

en begränsning av tio år vilket medförde hela 567 träffar på PubMed, eftersom det var för 

många träffar lästes inga titlar eller abstracts. Tredje sökningen på PubMed gav sju träffar, 

alla titlar och abstracts lästes och en artikel valdes ut för vidare granskning. Eftersom valet av 

Peer- reviewed inte finns på PubMed kontrollerades vårdvetenskapliga kvalitén på artikeln 

genom Ulrichweb sökmotor.  

Sökningen fortsatte i alla databaser som nämnts tidigare, vissa artiklar gick inte att få fram i 

fulltext och därmed beställdes tre artiklar från Mälardalens bibliotek varav två av tre artiklar 

valdes för vidare granskning. Till en början valdes totalt 24 artiklar att granskas, där 

resultatet granskades extra noga för att kontrollera att den svarade på examensarbetets syfte. 

Eftersom många artiklar inte höll tillräckligt bra kvalité eller svarade tillräckligt bra på 

examensarbetets syfte så valdes endast tre av de 24 artiklarna. Nya sökningar gjordes i Cinahl 

Plus, där ena sökningen gav 85 träffar. Samtliga titlar lästes och om någon titel verkade 

relevant valdes den för att läsning av artikelns sammanfattning. 35 artiklar valdes efter 

läsning av sammanfattningen ut för granskning. En av artiklarna (Crow, Galuska, Hahn & 

Polifroni, 2018) hittades genom att göra en sekundär sökning på en av artiklarna som inte 

gick att få upp på fulltext via Cinahl Plus. Eftersom artikeln verkade relevant för 

examensarbetets syfte gjordes vidare eftersökning efter den via Google scholar. Inte heller 

där kunde artikel öppnas som fulltext. Slutligen nåddes artikeln via länken Cited reference 

och kunde laddas upp. Enligt Östlundh (2017) är en sekundär sökning ett mycket effektivt 

sätt att få fler artiklar. 

Efter avslutad sökning och granskning hade totalt 14 artiklar valts ut. En valdes bort eftersom 

den vid den mer systematiska granskningsprocessen inte svarade på examensarbetets syfte. 

Totalt 13 artiklar kvar (se BILAGA B- Artikelmatris). Två av artiklarna var kvantitativa och 11 

kvalitativa. För att kvalitetssäkra dessa artiklar enligt Friberg (2012) användes 

granskningsfrågor för kvalitativa samt kvantitativa artiklar (se BILAGA C - kvalitégranskning 

av artiklar). Enligt Friberg (2012) så finns en granskningsmall för kvalitativa artiklar som 

består av 14 stycken frågor och en granskningsmall för kvantitativa artiklar som består av 13 

stycken frågor. Alla frågor omvandlades till ja eller nej frågor för att lättast kunna bedöma 
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om artikel höll bra kvalité. Max på poäng för kvalitativa artiklar var 14 respektive 13 för 

kvantitativa. Låg/medelhög kvalité bedömdes vara allt från 0-9 och allt från 10 till 13 eller 14 

ansågs vara hög kvalité. Artiklarna granskades av båda examensarbetets författare separat. 

De skillnader som uppstod i bedömningen diskuterades tills enighet uppnåtts. Alla artiklar 

som är med i detta examensarbete anses vara av hög kvalité med tio poäng eller mer. 

4.2. Dataanalys och genomförande 

Arbetet har skett systematiskt steg för steg enligt Fribergs modell (Friberg, 2017). Efter att 

urvalet fastställts gjordes upprepade läsningar av artiklarna för att få en bild av helheten och 

en sammanfattning skrevs av varje artikel för att utgöra ett stöd under det fortsatta 

analysarbetet. Artiklarna numrerades och författarna jämförde och diskuterade sina 

respektive sammanställningar för att garantera att alla aspekter av resultat och 

förutsättningar uppfattats och att samsyn rådde kring innehållet som var av vikt för syftet. 

Identifiering av likheter och skillnader mellan studiernas metod, geografisk utgångspunkt, 

syfte och resultat diskuterades och dokumenterades. Dokument skapades som namngavs 

syfte, geografi respektive resultat. I dessa listades vad som funnits i artiklarna. I 

resultatdokumentet listade vi samtliga resultat ur samtliga artiklar. Efter denna process 

listade vi samtliga resultat men bara en gång. Om ett resultat förekom i flera artiklar skrev vi 

de artiklarnas nummer efter påståendet. Detta gav oss en överblick över var tyngdpunkten av 

det gemensamma resultatet låg samt spridningen av olikheter. Denna process underlättade 

även för arbetet med att identifiera kategorier. Till en början identifierades tre större 

huvudkategorier som var lättast att identifiera. Efter fördjupade diskussioner om vad 

kategorierna representerade och vad som inte riktigt stämde med resultatets karaktär 

utökades antalet till fyra kategorier. Efter det gjordes sammanställningar och presentationer, 

beskrivningar av de kvalitativa respektive kvantitativa studiernas teman, likheter och 

skillnader. 

4.3. Etiska överväganden 

Under examensarbetets gång har forskningsetiska överväganden utgått från Codex (2018). 

Detta för att examensarbetet ska hålla en hög standard vad beträffar kvalité och moral. Etiska 

övervägande skall alltid göras inledningsvis vid en litteraturstudie enligt Friberg (2017). 

Ohederlighet inom forskning enligt Codex (2018) innefattar förfalska, fabricera och plagiera 

eller fuska på något annat vis. Därför har varje steg noga ställts mot originalstudiens resultat 

så att inget förvrängts under processen. Artiklarna som används i detta examensarbete har 

samtliga varit peer-reviewed vilket är ett sätt att säkerhetsställa att artiklarna är 

vårdvetenskapliga (Codex, 2018). För att ytterligare säkerhetsställa kvalitén i artiklarna 

gjordes en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). Eftersom examensarbetets metod 

utgjordes av en allmän litteraturstudie enligt Friberg (2017) ingår endast redan bearbetat 
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material vilket innebär att ingen etisk prövning behövdes. Författarna har tagit ställning till 

deras förförståelse inom ämnet.  

 

5. RESULTAT 

Nedan presenteras skillnader och likheter som identifierades under analysen av artiklarnas 

syfte, geografiska profil, metod och resultat.  

5.1. Likheter och skillnader mellan artiklarnas syfte 

Under analysen identifierades likheter i nio av de 11 kvalitativa artiklarnas syfte. Syftet i 

dessa var att utforska sjuksköterskans erfarenheter av tillfredställelse inom 

sjuksköterskeyrket (Atefi, Abdullah, Mazlom & Wong, 2014: Craft Morgan & Lynn, 2009: 

Crow, Galuska, Hahn & Polifroni, 2018: Dunn, 2012: Dunn & Rivas 2014: Eldh, Van der 

Zijpp, McMullan, McCormack, Seers & Rycroft-Malone 2016: Kasdovasili & Theofilou 2016: 

Leach & Yeager 2013: Wilkes, Doull, Chok & Mashingaidze 2015). De artiklar vars syfte skilde 

sig ämnade undersöka faktorer som inverkar på compassion fatigue, compassion satisfaction, 

ångest, depression och stress samt att undersöka strategier för att skapa compassion 

satisfaction (Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 2014) medan Morrison & Korol (2014) 

ämnade undersöka sjuksköterskans förväntningar på vårdande kontra deras erfarenheter av 

vårdade samt identifiera faktorer för en möjlig compassion satisfaction respektive 

compassion fatigue modell. 

Mellan de kvantitativa artiklarna bestod skillnaderna i att den enas syfte var att undersöka 

om sjuksköterskorna är nöjda med arbetet och faktorerna bakom det (Chaves, Ramos & 

Niglio de Figueiredo, 2011) medan den andra artikelns syfte var att undersöka sambandet 

mellan compassion satisfaction, compassion fatigue, job satisfaction, stress och utbrändhet 

bland sjuksköterskor (Burtson & Stichler, 2010). Inga likheter kunde identifieras.  

5.2. Likheter och skillnader i geografisk profil  

Artiklarna som ingår i examensarbetet beskriver studier som utförts i fem olika kontinenter: 

Europa, Asien, Oceanen, Nordamerika och Sydamerika. Tio av 13 artiklar beskriver studier i 

sjukhusmiljö medan de tre resterande artiklarna berör andra instanser, den ena (Dunn, 

2012) på ett universitet, den andra är en fortsättning på Dunn (2012) studie och använder sig 

därmed av samma intervjuer (Dunn & Rivas, 2014) och den sista inom projektledning för 

sjuksköterskor (Chaves et al. 2011). Fem studier är gjorda i USA, Craft Morgan & Lynn, 

(2009), Burtson & Stichler (2010), Dunn (2012), Dunn & Rivas (2014), Crow et al. (2018). En 

i Canada (Morrison & Korol, 2014) samt en i Brasilien (Chaves, Ramos & Niglio de 

Figueiredo, 2011). Atefi et al. (2014) utfördes i Iran och Drury et al. (2014) och Wilkes et al. 
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(2015) utfördes i Austrailen. Skillnaden var att Eldh et al. (2016) utförde intervjuer i tre olika 

länder inom Europa: Irland, Holland och Sverige. Kasdovasili & Theofilou (2016) utfördes i 

Grekland och Leach & Yeager (2013) i England. 

5.3. Likheter och skillnader avseende metod 

Likheter identifierades mellan de kvalitativa artiklarnas metoder. Tio av elva artiklar 

genomförde studien genom att använda sig av intervjuer (Craft Morgan & Lynn, 2009: 

Leach, & Yeager, 2013: Drury et al. 2014: Dunn, 2012: Dunn & Rivas, 2014: Morrison & 

Korol, 2014: Wilkes, et al. 2015: Eldh et al. 2016: Kasdovasili & Theofilou, 2016: Crow et al. 

2018). Intervjuerna bestod av öppna frågor som tillät den intervjuade att utveckla sina svar, 

semi strukturerade frågor (Craft Morgan & Lynn, 2009: Leach, & Yeager, 2013: Drury et al, 

2014: Dunn, 2012: Morrison & Korol, 2014: Wilkes, et al 2015: Kasdovasili & Theofilou, 

2016). Skillnader i metod upptäcktes i den kvalitativa artikeln Dunn & Rivas (2014) som 

använt sig av sekundär data från en tidigare artikel. Eldh, et al (2016) använder sig också av 

intervjuer men med en narrativ närmande vilket även Crow et al (2018) gör. 

Atefi et al. (2014) och Drury et al (2014) skiljde sig från de andra kvalitativa artiklarna 

eftersom den använde sig av fokusgrupper och inte enbart individuella intervjuer med 

deltagarna. Fokusgrupperna bestod av 5 sjuksköterskor (Atefi et al. 2014) respektive 85 

sjuksköterskor (Drury et al. 2014) där sjuksköterskorna delades in i tio olika fokusgrupper. 

Båda använde sig av semi strukturerade frågeformulär och intervjuerna hölls mellan 60 till 

90 minuter.  

Skillnader identifierades mellan de två kvantitativa artiklarna. Burtson & Stichler (2010) 

använde sig av en korrelationsmetod där författarna använde sig av fyra olika 

undersökningsinstrument; the Professional Quality of Life Scale, the Stress in General Scale, 

the Mueller McClodkey Satisfaction Scale och the Caring Behaviors Inventory. Den andra 

kvantitativa artikeln skriven av Chaves, Ramos & Niglio de Figueiredo (2011) gjorde en 

tvärsnittsstudie och använde sig av undersökningsinstrumentet the Occupational Stress 

Indicator. Inga likheter i metodval kunde identifieras.  

5.4. Likheter och skillnader i resultat 

Examensarbetets resultat visade på att källor till kraft för sjuksköterskor ofta handlade om 

inre värden. Det vill säga, värden i arbetsuppgifterna i sig, och det som kom av att utföra 

dem. Fyra olika kategorier av kraftgivande erfarenheter har identifierats. Mellanmänsklig 

bekräftelse, Moralisk tillfredställelse, Existentiell tillfredställelse och Professionellt 

erkännande. I vissa fall går dessa i varandra och gränserna suddas ut. Yttre värden av 

betydelse för compassion satisfaction nämndes också men oftast som en källa till besvikelse. 

Studierna visade att det i arbetet finns många hinder som försvårar för sjuksköterskan att 
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känna compassion satisfaction. Ibland är hindren färre än möjligheterna. Det är resultatet av 

dessa omständigheter vi beskriver nedan.  

Likheter och skillnader mellan de kvantitativa och de kvalitativa artiklarnas resultat kommer 

att presenteras tillsammans. 

Mellanmänsklig bekräftelse  

"Att göra skillnad" för en annan person ansågs som en av de främsta källorna till kraft i 

vårdandet för sjuksköterskor (Atefi et al. 2014; Burtson & Stichler, 2010; Chaves et al. 2011; 

Craft Morgan & Lynn, 2009; Dunn, 2012; Dunn & Rivas, 2014; Eldh et al. 2016; Galuska et 

al. 2018; Kasdovasili & Theofilou, 2016; Leach & Yeager, 2013; Morrison & Korol, 2014; 

Drury et al. 2013; Wilkes et al. 2015). Det beskrevs som en energigivande passion och glädje 

att bidra till att skapa förbättring och hjälpa patienter med deras behov och problem 

(Kasdovasili & Theofilou, 2016; Atefi et al, 2014). Vissa beskrev känslan som att "vara hög" 

vilket gav tillfredställelse (Dunn, 2012; Eldh et al., 2015).  Gemensamt för flera studiers 

resultat var uppfattningen att skapa förbättring inte behövde betyda en lyckad behandling, 

utan lika gärna kunde vara att bidra till att en svår situation upplevdes som lättare att 

hantera (Leach & Yeager, 2013: Galuska et al, 2018: Wilkes et al, 2015). Enligt Leach & 

Yeager, (2013) kunde "att göra skillnad" till exempel vara att hjälpa en förtvivlad patient eller 

familj att nå acceptans när allt hopp om tillfrisknande var ute.  

Det var inte den medicinska vetenskapen utan intimiteten i mötet med andra människor som 

lockat dem till yrket.  Sjuksköterskorna beskrev att interaktionen med patienter och deras 

unika och helt olika sorters lidande krävde kreativitet för att lindra. Den utmaningen skapade 

mening i arbetet (Galuska et al., 2018).  

Flera beskrev tillfredställelse av "att göra små saker" (Craft Morgan & Lynn, 2009; Galuska et 

al., 2018; Leach & Yeager, 2013).  Orsaken var effekten på mottagaren.  Att arbeta med äldre 

människor ansågs i det avseendet särskilt tillfredställande för att de äldre värdesatte saker 

som gjordes för dem och gav svar direkt på vad som fungerade för dem (Eldh et al. 2016).  

Sjuksköterskor beskrev blicken av tacksamhet från patienter när de fortsatte att tro och ge 

behandling, trots utebliven effekt, för att patienten inte ville ge upp. Även enkla handlingar 

som satte guldkant på tillvaron för patienten och fick dem att må bättre, exempelvis att le, 

puffa upp kudden och hjälpa att få till ett bra besök. Små saker som ”kopplades ihop” ansågs 

vara vad "att vårda" handlar om. Utan dessa ansågs något väsentligt ha gått förlorat (Leach & 

Yeager, 2013; Eldh et al., 2016; Craft Morgan & Lynn, 2009; Galuska et al., 2018).  

Många betonade tillfredställelsen som kommer av att trösta en annan människa (Atefi et al., 

2014; Craft Morgan & Lynn, 2009; Dunn & Rivas, 2014; Galuska et al., 2018; Kasdovasili & 

Theofilou, 2016; Wilkes et al., 2015). Det ansågs utgöra essensen i vårdande, att beröra en 

annan människa, att känna att människor litar på och anförtror sig till en inger en "speciell" 

känsla. Att få finnas där för någon i nödsituationer beskrevs som ett privilegium (Wilkes et 

al., 2015; Galuska et al., 2018). Att få vara med i avgörande situationer och dela viktiga 

ögonblick var betydelsefullt:  
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It´s about this magical, spiritual connection that you have with another person; this existential feeling 

that you gain when it is in the middle of the night, you are alone, a patient is in distress and you connect 

with that person. For just a moment, you are that connection, you are the person that comforts them, 

and there is nothing else in the world that can match that feeling... and that´s really the heart and soul of 

nursing. (Galuska et al., 2018, s. 157) 

Beskrivningar av tacksamhet och glädje över utvecklandet av positiva relationer till andra 

människor var återkommande. Morrison & Korol (2014) menade att relationen mellan 

patient och sjuksköterska skapade en energi för sjuksköterskan som drev hen att fortsätta 

med sitt arbete. Dunn (2012) beskrev att när både patient och vårdare såg det fina i den 

andre kunde en vårdande relation inledas där de lärde känna och förstå den andre.  

Med relationer avsågs inte bara dem till patienter utan flera beskrev relationerna till kollegor 

och anhöriga som mycket betydelsefulla (Leach & Yeager, 2013; Wilkes et al, 2015; Burtson & 

Stichler, 2010). Enligt Chaves et al. (2011) fann 89.2% av deltagarna relationer med 

medarbetare vara en källa till tillfredställelse, 69.2 % själva innehållet i arbetsuppgifterna. 

Burtson & Stichler (2010) visade i sitt resultat att deltagarna ansåg möjligheten till sociala 

interaktioner vara en källa till compassion satisfaction, vilket i sin tur påverkade 

vårdkvalitén. Deras resultat visade på ett positivt samband mellan Compassion Satisfaction 

och vårdande (r = 0.51, P< 0.001). Ett svagt positivt samband mellan job-satisfaction och 

vårdande och ett negativt samband mellan compassion fatigue och vårdande. Compassion 

satisfaction förklarar 28.7 % av variansen i variabeln vårdande. Enligt Burtson & Stichler, 

(2010) finns det sannolikt en högre grad av personligt självförverkligande och känsla av 

meningsfullhet i livet som helhet bland sjuksköterskor som upplever compassion satisfaction 

än hos dem som inte gör det.   

Andra beskrev det som personligt utvecklande att skapa relationer som varade över tid 

(Leach & Yeager, 2013; Eldh et al., 2016; Chaves et al., 2011). Särskilt relationer till äldre 

människor. Patienternas livserfarenheter upplevdes berika det egna livet (Galuska et al., 

2018). Relationen till patienten gav möjlighet till ökad självkännedom och till att utveckla 

förmågor som att vara kreativ, autentisk, närvarande och att kommunicera och hjälpa inte 

bara med ord utan även genom latent kommunikation (Dunn, 2012).  

Moralisk tillfredställelse 

De beskrivningar som handlade om att få tillfredställelse av att "göra rätt", enligt god sed, 

kulturella normer eller individens egna värderingar har i detta examensarbete kallats 

moralisk bekräftelse. Exempel på det kan vara att försvara dem som är för svaga att klara sig 

själva, att bidra till samhället och skapa gott. Enligt Galuska et al.,(2018) fanns det en 

gemensam nämnare i situationer där glädje uppstod. När arbetet och sjuksköterskornas 

personliga värderingar var kongruenta ingav det en känsla av meningsfullhet. De personliga 

värderingarna utgjorde sjuksköterskornas identitet som människa, och den bekräftades av att 

vara till hjälp för andra. Det gav en känsla av meningsfullhet (Dunn, 2012; Galuska et al., 

2018). Att försvara någon som är för svag att klara det själv beskrevs som en av de viktigaste 

uppgifterna för en sjuksköterska och som en av de största källorna till kraft (Morrison & 

Korol, 2014). Det ansågs uppbyggligt att inse människors ömsesidiga beroende, att äldre 
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människor förtjänar att behandlas värdigt för att de har klarat av svårigheter, kämpat och 

bidragit till samhället. (Eldh et al, 2015).  

Andra beskrev känslan av att få ge tillbaka något, bidra till en bättre värld genom att "hela 

den", en människa i taget (Dunn, 2012). Kasdovasili & Theofilou (2016) beskrev att 

sjuksköterskorna såg på yrket som en socialfunktion, och ansåg att vara sjuksköterska var 

inget tvång utan en sätt att bidra till samhället.  

Existentiell tillfredställelse  

En del av de källor till kraft som beskrevs av sjuksköterskor hade en överjordisk klang och 

handlade om en känsla av helighet och något övernaturligt som kunde uppstå i samband med 

vårdade. Som en känsla av att det fanns en högre mening med att vårda. Atefi et al. (2014) 

beskrev det som att vårda sjuka stärkte den egna religiösa tron, att det handlade om att de 

kände sig belönade av Gud, att Gud blev nöjd med arbetet, en religiös känsla, som ett "kall" 

som förde dem närmare gud. Andra beskrev en annan typ av högre känsla, en upplevelse av 

att ha "ett kall", att sjuksköterska var något de alltid velat vara och vårdandet en passion som 

fyllde ett djupt behov och skänkte mening åt deras liv (Galuska et al. 2018). Dunn (2012); 

Wilkes et al. (2015) kom också fram till att det var en spirituell känsla som uppstod för en 

sjuksköterska när hen kunde göra skillnad för någon annan. Dessa sjuksköterskor beskrev 

den existentiella tillfredställelsen som en känsla av glädje, trygghet och stolthet över att de 

fick vara närvarande, finnas till för någon annan. De ansåg även det vara kärnan och 

meningen med att vara sjuksköterska. Dunn (2014) menade i sin studie att compassion 

satisfaction är känslan som uppstår mellan sjuksköterskorna och patienterna när de berör 

varandra på existentiell plan. En känsla som av vissa beskrevs som kärlek (Kasdovasili & 

Theofilou, 2016; Eldh, et al, 2016).  

Professionellt erkännande och utveckling 

Att känna sig respekterad av kollegor och patienter gav sjuksköterskor bekräftelse på att de 

var duktiga i yrket (Craft Morgan & Lynn, 2008; Atefi et al, 2014; Wilkes et al., 2015).   När 

ledningen lyssnade och satte värde på deras åsikter och insatser i arbetet uppgavs detta vara 

en källa till kraft (Craft Morgan & Lynn, 2008). 

De svårigheter som patienterna tvingades möta och som sjuksköterskorna deltog i gav 

sjuksköterskorna erfarenheter som ansågs vara yrkesutvecklande och mycket värdefulla. 

Förtroendet från patienter och anhöriga uppfattades som en belöning i form av erkännande, 

ett kvitto på deras yrkesskicklighet och kompetens. (Morrison & Korol, 2014; Leach & Yeager, 

2013; Eldh, et al, 2016) 

Många ansåg att arbeta självständigt innebar ett slags erkännande av kompetens vilket 

ansågs viktigt för glädjen i yrket (Craft Morgan & Lynn, 2009; Wilkes et al, 2015). Det 

framgick även att sjuksköterskorna kände stolthet över de kunskaper utbildningen givit dem 

och den erfarenhet de hade som i det dagliga bemötandet av patienter krävs för att förstå vad 
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som försiggår med dem och identifiera varje enskild patients unika behov (Craft Morgan & 

Lynn, 2009). Craft Morgan & Lynn (2009); Leach & Yeager, (2013); Galuska et al., (2018) 

beskrev att det mest tillfredställande av allt var att kunna upptäcka och förhindra att ett 

sjukdomstillstånd försämrats. När de anade att något inte stod rätt till och utifrån en 

ingivelse agerade vilket fick en avgörande betydelse för patienten. Ett annat slags erkännande 

var det även när de som sjuksköterskor trott på en patients återhämtningsförmåga mot alla 

odds, och senare se att hen promenerade in bara för att säga - hej. Att bli presenterad med 

utmaningar och anta dem beskrev några som professionell utveckling vilket gav kraft. Likaså 

möjligheter till vidareutbildning inom yrket (Craft Morgan & Lynn, 2009; Wilkes et al, 2015).  

Att ingå i stöttande team ansågs medföra glädje och utveckling i arbetet (Leach & Yeager, 

2013; Craft Morgan & Lynn, 2009; Wilkes et al, 2015). Det nämndes även att när det inte 

gavs tillfälle att delta i vidareutbildningar eller utrymme att agera som en autonom 

sjuksköterska skapade det missnöje gentemot ledingen och sig själva (Atefi et al, 2014; 

Wilkes et al, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde tillfredställelse i att bidra till utveckling av kollegor genom att 

förmedla sina erfarenheter (Leach & Yeager, 2013, Wilkes et al, 2015; Craft Morgan & Lynn, 

2009). Att ha varit en del av sjuksköterskestudenters handledning och föra kunskap vidare 

till dem och vara en positiv kraft och influens var en del av vad de uppskattade i arbetet. När 

de påmindes om sig själva som nyexaminerade och hur utmanande det hade varit att vara ny, 

var det tillfredställande att som mentorer hjälpa studenter att hitta rätt på sin resa som 

nyblivna sjuksköterskor (Galuska et al., 2018; Craft Morgan & Lynn, 2009).  

Drury et al., (2014) vars studie även innehöll redogörelser för vad deltagarna uppfattade som 

negativt på arbetsplatsen som stress och brist på stöd från organisationen, menade att trots 

stora påfrestningar var ingen av deltagarna på väg att lämna arbetet, "One nurse emphasised 

that she was still passionate about nursing and that, despite all the difficulties she 

experienced being a nurse, she continued to enjoy nursing, "I want to give back to the 

profession. I have had a wonderful career" (s.526). Det som fick dem att orka stanna var 

positiv feedback från äldre/mer erfarna kollegor och uppskattning från patienter och deras 

familjer genom ord eller tackkort: 

….after being in the wards for a few weeks, (a staff member) says, "You really helped 

me, I´m more comfortable now, you really helped me when I first came here, I don´t 

know what I would´ve done." Not just me, you know, others, and, just getting that 

little bit of feedback, saying you know, "I really appreciate you, being there by my side 

and guiding me", that type of thing. (Drury et al., 2014, s. 526) 

Lönen ansågs vara en viktig faktor för sjuksköterskor ska kunna uppleva compassion 

satisfaction och en faktor som spelade roll för om det gick att känna sig professionellt 

uppskattad eller inte (Atefi et al, 2014; Craft Morgan & Lynn, 2009). 29,2 % fann lönen 

tillfredställande enligt Chaves et al., (2011). 

Det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors erfarenheter av tillfredställelse faktorer enligt 

Chaves et al., (2011). För 81,3 % av männen var delaktighet i beslut viktigt för att känna 
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tillfredställelse. Vidare ansåg 81,3%  av männen frihet och flexibilitet i arbetet som viktiga för 

tillfredställelsen. Bland kvinnorna betonades i stället säkerhetsaspekten. 68,5 % ansåg att 

tryggheten i arbetet var en källa till tillfredställande. Motsvarande procentsats för det 

motsatta könet framgick inte. 

6. DISKUSSION  

I det här avsnittet presenteras först examensarbetets författare förståelse av resultatet 

därefter följer diskussioner gällande examensarbetets resultat i relation till tidigare 

forskning, vårdteoretiska perspektiv och de olika begrepp som tagits upp under bakgrunden. 

Det följer även en diskussion kring examensarbetets metod och etik.  

6.1.  Resultat diskussion  

Resultatet visade att en av de främsta källorna till kraft för sjuksköterskor var att göra 

skillnad för någon annan. Vårdvetenskaplig forskning som presenterats i detta 

examensarbete visar entydigt på att för att göra skillnad krävs medlidande, ett ömsesidigt 

givande och tagande och svarar direkt på syftet i detta examensarbete med tydlig koppling till 

compassion satisfaction. De resultat som beskriver upplevelser av det finns i kategorin 

Mellanmänsklig bekräftelse. Medan kategorierna Moralisk tillfredställelse och Existentiell 

tillfredställelse innehåller resultat som kan sägas vara mer en konsekvens av Mellanmänsklig 

bekräftelse och har genom det en koppling till medlidande. Den 4.e kategorin, Professionellt 

erkännande, handlar om kraften sjuksköterskan får av att valideras som yrkesmänniska. Här 

kan det vara på sin plats att förklara hur kopplingen till medlidande ser ut. Låt säga att en 

sjuksköterska är oförmögen till compassion men får uppskattning för arbete väl utfört och 

når tillfredställelse av det. Det skulle kunna röra sig om arbetsuppgifter där de inte är viktigt 

att känna medlidande som exempelvis vid dokumentation. I sådana fall är resultatet inte 

kopplat till medlidande över huvud taget men beskriver ändå compassion-satisfaction. 

Eftersom compassion satisfaction i detta arbete innebär kraften som uppstår av att göra ett 

bra jobb, det vill säga ansvara för omvårdnad av patient. 

Mellanmänsklig bekräftelse 

Resultatet sisar att sjuksköterskor får kraft i arbetet av att finnas där för patienter och av att 

trösta dem. Det bekräftas även av tidigare forskning som beskriver att tillfredställelsen som 

kommer av att göra gott och göra skillnad för patienten inte nödvändigtvis handlar om att 

hälsotillståndet förbättras, även om det också är önskvärt och att det som är tillfredställande 

för sjuksköterskor är framför allt vårdandet i sig, för det bekräftar dem själva. (Tuckett et al., 

2009). Enligt Eriksson (2015) väcker sjukdom ofta känslor av skam över att inte klara sig 
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själv och av rädsla för att bli bortstött av andra. Sjuksköterskor kan genom att bemöta 

patienten med äkta närvaro och kontakt få patienten att känna sig bekräftad och nöjd och 

genom äkta engagemang visa att patienten är värd att vårdas, lindra lidande och själv nå 

tillfredställelse därav (Eriksson, 2015).  

Sjuksköterskor visade i resultatet stort utbyte av att utveckla en positiv kontakt med 

patienten. Flera beskrev en vilja att vara en positiv kraft för andra och att i vårdande 

relationen vara någon som förmedlar hopp, framtidstro och mening. Tidigare forskning 

(Sinclair et al., 2016) instämmer med det och har visat att när sjuksköterskan bryr sig om på 

riktigt så får patienten tillgång till kraft och motivation att orka kämpa för att återfå sin hälsa.  

Detta är något som även Eriksson (2015) menar och hävdar sker i båda riktningarna och 

alltså gynnar både patienten och sjuksköterskan. Detta förstärks ytterligare av forskning som 

visat att lidande som inte bekräftas utan ignoreras ökar på lidandet hos patienten (Sinclair et 

al., 2016). Exempel på det kan vara patienter som felaktigt avfärdas med att ” de bara vill ha 

uppmärksamhet” för att de ringer ofta (Van der Cingel, 2011).   

Något som sjuksköterskor enligt resultatet, värdesätter högt är möten med andra där de 

upplever starka känslor av både sorg och glädje. Att få ta del av andras liv och dela svåra 

upplevelser ger möjlighet att bidra till att den andres ökade välbefinnande. Det lyfts fram 

som en viktig faktor för att uppleva glädje på jobbet. Det ansågs som ett privilegium att få 

vara med i avgörande ögonblick och att få ta del av det som patienten och dess anhöriga går 

igenom. Tidigare forskning (Sinclair et al., 2016) har visat att för patienten är detta utbyte ett 

bevis på att de är något mer än bara en diagnos för sjuksköterskan. Att människan bakom 

diagnosen har något av värde att erbjuda andra människor. Eriksson (2015) menar på att det 

krävs mod för att våga ge sig in i lidandet med en patient och kunna visa medlidande för 

patienten. Det är när sjuksköterskan har mod att sträcka ut en ”hand” som patient- vårdar 

relationen uppstår och caritativ omvårdnad kan ges. För att kunna skapa riktiga relationer 

behöver tid frigöras för relationsbyggande möten (Eriksson, 2015). Den processen skulle 

gynnas av att sjuksköterskans arbete med relationen värdesattes och respekterades som den 

betydelsefulla behandlingskomponent det enligt tidigare forskning är (Van der Cingel, 2011; 

Berg & Danielsson, 2007).   

Sjuksköterskor lyfter fram vikten av att utföra de enkla handlingarna i kontakten med 

patienten. De små, ofta ordlösa gesterna som att betyder att de sett och förstått patientens 

unika personlighet och behov och att de är beredda att göra saker för att möta behovet. 

Många beskriver betydelsen av dessa för att trivas med jobbet. Betydelsen av de små gesterna 

för patienten bekräftas i tidigare forskning (Bramleys & Matitis, 2014). Enligt dem är det 

detaljerna, som tar en minut att göra, som får patienten att känns sig sedd och som ger hen 

ett mänskligt värde. I studierna kallas de ”små saker”. Den förminskande benämningen är 

något missvisande eftersom det är slående hur det är i det lilla som de stora sakerna sker. 

Detta stämmer även med Erikssons vårdteoretiska perspektiv (2015) som betonar hur viktigt 

det är att människans unika egenskaper respekteras för att en människas värdighet skall 

kunna bekräftas. En människa är värdefull helt enkelt därför att den är en människa 

(Eriksson, 2004). Denna grundsyn är inte enbart ett moraliskt ställningstagande utan även 

enligt patienten, en viktig komponent i behandlingen för att den skall ha effekt (Van der 
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Cingel, 2011; Berg & Danielsson, 2007). Enligt resultatet är att visa respekt för människans 

värdighet det som sjuksköterskan anser vara god vård och som ger tillfredställelse. 

För att se den unika människan och dess behov på flera nivåer behöver sjuksköterskan 

framför allt tid med patienten. Eriksson (2015) menar att både människans fysiska, 

psykologiska och emotionella tillstånd behöver uppskattas och vägas in i bedömningen av 

patientens tillstånd. De hinder som enligt resultatet föreligger och som även bekräftas av 

tidigare forskning (Berg & Danielsson, 2007), såsom bristande resurser, tidsbrist, personal, 

som försvårar sjuksköterskors stödjande av patienter och leder till minskad patientsäkerhet. 

Det är direkt på tvärs med det Eriksson (2015) beskriver som det mest grundläggande i 

sjukvård och även det som enligt lag är patientens rättighet (SFS: 2010:659). Genomgående 

för resultaten i studierna som detta arbete analyserat är att vårdande vård är något som 

sjuksköterskor tar på största allvar. Resultaten visade att sjuksköterskorna trivs med att ta 

sitt ansvar för att ge en god och säker vård på lika villkor till alla patienter, oavsett bakgrund 

och sjukdom, helt i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Att patienter 

upplever att de reduceras till en kropp eller en diagnos är direkt kontraproduktivt för 

uppgiften som sjuksköterskan eftersträvar och är ålagd att utföra. Det är även det som 

äventyrar sjuksköterskans eget välbefinnande. Att inte kunna bekräfta patientens lidande 

utan behöva ignorera ökar dessutom lidandet hos patienten (Eriksson, 2015).  

Medlidande förefaller enligt sjuksköterskorna vara det viktigaste verktyget i omvårdnaden. 

Den framstår även som själva kärnan till engagemang och meningsfullhet. God vård beskrivs 

i de flesta sammanhang vagt som exempelvis snällhet och omtänksamhet. Vårdande vård 

kräver mod, insikter om mänskliga behov, etiska ställningstaganden, kulturell kompetens 

och självkännedom (Eriksson, 2015) för att nämna några av beståndsdelarna i den komplexa 

kravbild som ställs på sjuksköterskan. I skarp kontrast till vagheten i uttrycken som används 

för att beskriva medlidande, står betydelsen av medlidande för patienten som lider. Van der 

Cingel, (2011) bekräftar att patienter behöver medlidande för att vilja göra sitt bästa och att 

medlidande gör att de återhämtar sig snabbare, "It’s a very, very strong feeling, it’s a 

solidifying building quality that makes a person feel whole, it make them feel valued and 

loved, that brings dignity. It’s such a powerful thing"(s.151). 

Moralisk tillfredställelse 

Att göra det rätta, göra gott, göra gud nöjd eller genom att ge det man själv skulle vilja få en 

dag beskrevs som tillfredställande och bekräftade den de ansåg sig vara som människa, deras 

personliga identitet. Att se andra människor blomma ut och att ha en del i det får arbetet att 

stämma med de personliga idealen för den de ville vara. Den här typen av tillfredställelse 

handlar om den egna identiteten snarare än det man gör med den andre. Tankegångar och 

företeelser av detta slag bekräftas av tidigare forskning som menar att vårdande är något som 

börjar i vårdarens val att hedra och prioritera helande av andra och av sig själv (Berg och 

Danielsson, 2007). 
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Existentiell tillfredställelse 

Beskrivningar av vårdande som något större, som kärlek och vårdrelationen som en slags 

”hjärtats familj” går som en underliggande röd tråd genom beskrivningarna av inre värden i 

resultatet. Enligt Eriksson (2015) är lidande en kamp mellan liv och död, de goda eller det 

onda, där försoning med ens lidande är målet och när det är uppnått kan lidandet ges 

mening. Att vårda upplevdes som att kunna trotsa död och återskapa liv. Eriksson (2015) 

stödjer även detta eftersom det är i vårdrelationen när sjuksköterskan bekräftar patienten i 

dess lidande som caritas uppstår. En kärlek, som stärker både sjuksköterskan och patienten. 

Tidigare forskning (Sinclair et al. 2016) har visat att patienter uppskattar när sjuksköterskan 

inte bara förstår vad patienten beskriver utan faktiskt känner det. Det gör att det känns 

tryggare. En delad upplevelse likställs även från patient håll med att ha gett någon ett 

förtroende som kommer att stanna dem emellan och därför stärker relationen. Graber och 

Mitcham (2004) har i sin forskning identifierat fyra nivåer av medlidande i sjuksköterskors 

kontakt med patienten. Nivån kan skifta under ett möte och under en dag men nivån är 

individuell och det är vanligast att den är konstant hos sjuksköterskan. Högsta nivån av 

medlidande benämns Kärlek - känsla och intuition- där är patienten viktigast och 

sjuksköterskan inte viktig alls. Nivån under den högsta kallas Personlig kontakt med känsla 

– där båda är viktiga. Lägsta nivån kallas Opersonlig och praktisk - där är enbart uppgiften 

och sjuksköterskan viktig. Enligt Erikssons (2015) caritativa vård teori är det osjälvisk kärlek 

som lindrar lidande. Den högsta medlidande nivån enligt Graber och Mitcham (2004), 

Kärlek- känsla, intuition, var den nivå som sjuksköterskor beskrev som tillfredställande och 

som de eftersträvade att vara på. Enligt resultatet i detta arbete var det just osjälvisk kärlek 

som gav sjuksköterskorna motivation och engagemang för att ge god omvårdnad. 

Förutsättningarna som ges till sjuksköterskor för att erbjuda god vård har en direkt inverkan 

på vilken nivå av tillfredställelse de upplever.  

Professionellt erkännande 

I resultatet beskrevs att när sjuksköterskans mod och förmåga till närvaro utmanades av svår 

påfrestning, som till exempel att hantera flera parametrar samtidigt, var det tillfredställande 

att anta utmaningen och lyckas bekräfta patienten utan att stressen märktes eller tog fokus. 

Att klara av utmaningen var en kompetens som de var stolta över. Berg och Danielsson 

(2007) bekräftar från patienthåll hur skönt det känns för patienten att bli omhändertagen av 

någon som vet vad hen gör och har förmågan att le och vara omtänksam trots hög 

arbetsbelastning. Patientens uppskattning beskrevs i resultatet som ett bekräftande av 

sjuksköterskans kompetens och ses som ett erkännande. Sjuksköterskor beskrev att de även 

upplevde att de validerades av ledning och kollegor när de fick ta emot uppskattning för 

utfört arbete, något de skattade högt och stärktes av. Det bekräftas även av tidigare forskning 

som innehåller beskrivningar från sjuksköterskor som drabbats av compassion fatigue. De 

uppgav att bristen på uppskattning av deras arbete ledde till att de inte längre såg någon 

anledning till att utföra det (Perry et al, 2011). När sjuksköterskor inte längre kan finna 

glädjen i yrket kan detta leda till att de känner behovet att sjukskriva sig alternativt lämna 

yrket (Abendroth & Flannery, 2006: Mason et al, 2014) Sjuksköterskor som drabbats av 
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compassion fatigue upplevde att de blev berövade på möjligheten att ge god omvårdnad.  Det 

fick dem att känna sig som dåliga sjuksköterskor vilket i sin tur gjorde att de inte kunde 

känna någon lust att ta sig till jobbet längre (Perry et al, 2011: Steege & Pinekenstein, 2016). 

Detta stämmer överens med den ena delen av definitionen av compassion fatigue (Stamm, 

2010). Eftersom detta är en av orsakerna till att vissa sjuksköterskor lämnar yrket har 

Statistiska central byrån (2017) tagit fram nya analyser av sjuksköterskors 

motivationsfaktorer i arbetet.  Analyserna bekräftar att 8 % av de sjuksköterskor som lämnar 

yrket och idag jobbar inom andra sektorer skulle kunna tänka sig återvända till professionen 

om lönerna och arbetsvillkoren blir bättre. Med arbetsvillkoren menar sjuksköterskorna 

bättre arbetstider och mer autonomi. Resultatet visade på att såväl inre som yttre värden i 

arbetet påverkade känslan av att få kraft. Det stämmer med den bild som tidigare forskning 

säger om hur människor i allmänhet finner motivation och kraft på jobbet (Taris & Feij, 

2001). Inre faktorer som att göra skillnad för någon och känna sig uppskattad beskrevs ofta 

mer utförligt och med större engagemang av sjuksköterskorna och har av den anledningen 

fått mer utrymme i detta arbetes resultat än yttre värden som exempelvis lön och möjlighet 

till utveckling. Det är inte en rättvis bild av sjuksköterskornas värdering av respektive värde. 

Även de yttre faktorerna ansågs vara mycket betydelsefulla källor till kraft. Anledningen till 

att de inte fick större utrymme var att i den mån de nämndes var det för att sjuksköterskorna 

var missnöjda med dem. Inte någonstans beskrevs erfarenheter av att ha fått kraft av lönen 

men flera nämnde att det inte går att få kraft ur en för låg lön. Taris & Feij (2001) bekräftar 

detta och påstår att arbetsgivare som erbjuder båda värdefaktorerna samt möjligheter till 

sociala relationer kommer få anställda som är mer tillfredsställda och som är mer benägna 

att stanna kvar på jobbet. 

6.2. Metoddiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att hitta kraft i 

att vårda. En allmän litteraturöversikt valdes därför som metod för examensarbetet. Detta 

ansågs vara en lämplig metod för att kunna besvara syftet, eftersom en allmän 

litteraturöversikt innebär att en insamling av befintlig och redan bearbetad forskning inom 

ämnesområdet görs för att kunna få en överblick över vad som är aktuellt och om det behövs 

mer forskning inom ett område (Friberg, 2017).  

Initialt var tanken att utföra en intervjustudie med sjuksköterskor men valdes bort som 

alternativ eftersom tidsramen för detta examensarbete är begränsad och därmed ansågs det 

inte som en lämplig metod.  

Att göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) innebär att både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar får användas. Enligt Polit & Beck (2012) anses detta som positivt då 

kvantitativa och kvalitativa artiklar kan komplettera varandra så att problemet förstås i en 

större bredd. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar ingick i detta examensarbete för att få 

en helhetsbild samt olika perspektiv av problemområdet. Avsikten var att använda fler 
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kvantitativa artiklar men dessvärre hittades inte fler av hög kvalité som svarade på syftet. Det 

är möjligt att det hade gynnat bredden av kunskap.  

Eftersom syftet var att hitta sjuksköterskors erfarenheter av att finna kraft i att vårda valde vi 

att enbart fokusera på det positiva och kraftgivande i arbetet som sjuksköterska. Det är 

möjligt att bilden skulle blivit tydligare av att mer ingående visa på vad det är som hindrar 

från att finna kraft. 

Eftersom området är relativt nytt bidrog detta till att det blev svårt att hitta relevanta artiklar. 

Det gjorde att avgränsningar gjordes under sökprocessen som ledde till att endast artiklar 

vars resultat svarade an på examensarbetets syfte användes. Friberg (2017) menar att detta 

kan betraktas som en svaghet och kan därmed kritiseras eftersom det kan anses vara svårt att 

förhålla sig till ett kritiskt förhållningsätt. En annan metodologisk svaghet är att studiernas 

deltagare arbetar inom vården idag och alltså kan antas arbeta på avdelningar som hyggligt 

stämmer överens med deltagarnas förväntningar vilket kan leda till att överförbarheten inte 

leder till samma resultat. Överförbarheten handlar om att kunna tillämpa studiens resultat i 

andra sammanhang (Polit & Beck, 2012). Artiklarna som valdes ut för examensarbetet hade 

en bred geografisk profil och visade trots den på stora likheter i resultat. Detta kan eventuellt 

i någon mån kompensera för de tidigare påvisade svagheterna i överförbarhet.  

För att säkerhetsställa examensarbetets kvalité utgick författarna för examensarbetet från 

fyra begrepp. Ett vilket redan har nämnts, överförbarhet, det andra trovärdighet vilket är ett 

sätt att utvärdera studiens kvalité och hur väl datan i studien stämmer överens med 

verkligheten. Det vill säga om studien utförs under liknade förhållanden och i en liknande 

miljö bör det leda till ett liknande resultat. Detta menar examensarbetets författare, har 

uppnåtts genom att endast använda sig av bearbetat material, peer-reviewed, samt att alla 

artiklar som ingick i examensarbetet genomgick en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017). 

Säkerheten av att resultatet är verklighetsförankrat och hur tolkningarna har gjorts är också 

relaterade till trovärdigheten men även till det tredje begreppet pålitlighet som handlar om 

författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter vilket examensarbetets författare har 

redogjort för och tagit ställning till (Polit & Beck, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). 

Bekräftelsebarhet har också uppfyllts i detta examensarbete eftersom examensarbetets 

författare redogjort för hur datainsamling och analys gått till (Wallengren & Henricson, 

2012). Trovärdighet anses vara aktuellt för examensarbetet då författarna försökt vara 

transparenta i alla steg under skrivprocessen.  

6.3. Etikdiskussion 

Vid början av examensarbetet diskuterade examensarbetets författare med varandra om vad 

de trodde sig veta redan om ämnet och vilket förförståelse som fanns. Detta gjordes för att i 

största möjliga utsträckning lämna dessa åsikter och tankar åt sidan så att objektivitet kunde 

prägla examensarbetet och därmed giltighet uppnås. Codex (2018) användes för vägledning 

under hela uppsatsprocessen för att garantera att god forskningssed efterföljdes. Under hela 
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skrivprocessen pågick en ständig diskussion mellan författarna säkerhetsställa att 

examensarbetets innehåll inte förvrängdes eller fabricerades. 

För att säkerhetskälla att artiklarna som fick ingå i examensarbetet höll en hög kvalité och 

var peer-reviewed samt att alla artiklar fick genomgå en kvalitetsgranskning enligt Friberg 

(2012). Allt arbete refereras enligt APA efter direktiv av Mälardalens högskola men även för 

att uppnå transparans kring vilka artiklar och källor som används detta för att ge 

examensarbetet en bättre kvalité (CODEX, 2018).  

Det som kan anses som en svaghet är att ingen av examensarbetets författare har engelska 

som modersmål vilket försvårade en del av översättningen. Det var speciellt komplicerat att 

översätta begreppet som pryder examensarbetets titel det vill säga compassion satisfaction, 

då detta begrepp är relativt nytt och saknar en direkt översättning på svenska. Vidare kan det 

ses som en svaghet författarnas brist på erfarenhet inom yrket vilket kan ha påverkat 

uppfattningen och tolkningen av resultatet men kan även ses som en styrka då erfarenheten 

inte färgat författarnas förförståelse.  

7. SLUTSATS 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att hitta kraft i att vårda. Syftet 

besvarades och examensarbetets analys visade att sjuksköterskor kan hitta kraft i att vårda. 

Det finns olika faktorer som inger känslan av glädje och motivation inom yrket. 

Tillfredställelse kommer ur att göra ett meningsfullt arbete i enlighet med personliga 

värderingar. Att uppleva glädjen i att förbättra någons situation. Ömsesidig uppskattning i 

nära relationer. Kollegor som ser och uppskattar dina insatser och stöttar vid motgång. Det 

leder till ständig utveckling både professionellt och som människa och inger en känsla av att 

vara rätt person på rätt plats som gör rätt sak. Det har även framkommit att compassion 

fatigue är vanligt förekommande och kan leda till att sjuksköterskan lämnar yrket trots att 

det finns möjlighet till compassion satisfaction, alltså kraft av göra ett bra jobb det vill säga 

av att vårda.  

Sjuksköterskor finns, men vissa väljer att arbeta med något annat. Information om vad som 

skulle krävas för att en del av dessa sjuksköterskor ska komma tillbaka till yrket finns. Vad 

som krävs för att de skall vilja stanna kvar och trivas i arbetet finns också. Vilket leder till 

slutsatsen att sjuksköterskor inte vill arbeta inom vården om inte deras yrkeskunskaper 

respekteras och om det inte ges förutsättningar för att kunna erbjuda vård med god 

omvårdnads kvalité. Ytterligare en slutsats är att lön i motsvarighet till sjuksköterskans 

insats är en viktig motivationsfaktor men otillräcklig utan möjlighet till compassion 

satisfaction. Ökade kunskaper om compassion satisfaction kan förhoppningsvis hjälpa 

sjuksköterskor att stanna i yrket och uppleva glädje i framtiden.  



   

 

24 

 

8.   VIDARE FORSKNING: 

Detta examensarbete har genom sjuksköterskans erfarenheter identifierat faktorer som 

påverkar sjuksköterskans motivation och glädje inom yrket. Dock framgick inte av resultatet 

om kraften de upplevde var något som de lärt sig i yrket eller om den har sin grund i att de 

ser på livet på ett visst sätt. Vidare forskning behövs för att fastställa om förmåga till 

compassion satisfaction är ett personlighetsdrag eller om det går att lära sig att känna 

tillfredställelse av att göra ett bra jobb.  



   

 

25 

 

REFERENSLISTA 

Abendroth, M., & Flannery, J. (2006). Predicting the risk of compassion fatigue. Journal Of  

Hospice & Palliative Nursing, 8(6), 346-356 

*Atefi, N., Abdullah, K., Wong, L., & Mazlom, R. (2014). Factors influencing registered  

nurses perception of their overall job satisfaction: A qualitative study. International 

Nursing Review, 61(3), 352-360.  

Berg, L., & Danielson, E. (2007). Patients and nurses experiences of the caring relationships  

in hospital: an aware striving for trust. Scandinavian journal of caring sciences, 21 

(4), 500-506. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2007.00497.x 

Bramley, L., & Matitis, M. (2014). How does it feel to be in my shoes? Patients´s experiences  

of compassion within nursing care and their perceptions of developing compassionate 

nurses. Journal of Clinical Nursing, 23, 2790–2799. doi: 10.1111/jocn.12537 

Boyle, D. (Jan 31, 2011).  Countering Compassion Fatigue: A Requisite Nursing Agenda.  

OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 16 (1), Manuscript 2. DOI: 

10.3912/OJIN.Vol16No01Man02 

Burroughs TE, Davies AR, Cira JC, Dunagan WC. (1999) Understanding patient willingness  

to recommend and return: a strategy for prioritizing improvement opportunities. 

Journal on Quality Improvement. 1999 Jun;25 (6):271-87 

*Burtson, P., & Stichler, J. (2010). Nursing work environment and nurse caring:  

Relationship among motivational factors.  Journal of Advanced Nursing, 66(8), 

1819-  1831. 

*Chaves, L. D., Ramos, L. H., & de Figueiredo, E. N. (2011). Job satisfaction of nurses  

working in Brazil. Acta Paulista De Enfermagem, 24(4), 507-513. 

doi:10.1590/S0103-21002011000400010 

Codex. (2018) Regler och riktlinjer för forskning (Hämtat den 02 maj 2018,  

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml  

*Drury, V., Craigie, M., Francis, K., Aoun, S., & Hegney, D. G. (2014). Compassion  

satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in registered nurses 

in Australia: Phase 2 results. Journal Of Nursing Management, 22 (4), 519-531. 

doi:10.1111/jonm.12168 

Dunn, D. (2009). The intentionality of compassion energy. Holistic Nursing Practice, 23(4),  

222-229. doi:10.1097/HNP.0b013e3181aecebb 

*Dunn, D. J. (2012). What Keeps Nurses in Nursing? International Journal For Human  

Caring, 16(3), 34-41. 

*Dunn, D. J., & Rivas, D. (2014). Transforming Compassion Satisfaction. International  

Journal For Human Caring, 18(1), 45-50. 

*Eldh, A., Van Der Zijpp, T., Mcmullan, C., Mccormack, B., Seers, K., & Rycroft-Malone, J.  

(2016). ‘I have the world's best job’ - staff experience of the advantages of caring  

for older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(2), 365-73. 

Eriksson, K. (2004). Vårdsprocessen. Stockholm. Liber: AB 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. Stockholm. Liber: AB 

 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


   

 

26 

 

Friberg, F. (2012). (Red). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av  

kvalitativ forskning. Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (2.a uppl., s.133-143). Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2017). (Red). Att göra en litteraturöversikt. Dags för uppsats- vägledning för  

litteraturbaserade examensarbeten (3.e uppl., s.141-152). Lund: Studentlitteratur 

Hegney D., Plank A. & Parker V. (2006) Extrinsic and intrinsic work values: their impact on 

  satisfaction in nursing. Journal of Nursing Management 14, 271–281. 

*Galuska, L., Hahn, J., Polifroni, E., & Crow, G. (2018). A Narrative Analysis of Nurses'  

Experiences With Meaning and Joy in Nursing Practice. Nursing Administration 

Quarterly, 42(2), 154-163. 

Graber, D., & Mitcham, M. (2004). Compassionate clinicians: take patient care beyond the  

ordinary. Holistic Nursing Practice, 18 (2), 87-94. 

*Kasdovasili, E., & Theofilou, P. (2016). How Nurses Experience their Profession and their  

Relationship With the Patients? A Qualitative Analysis. International Journal of 

Caring Sciences,9(2), 534-541. 

Kret, D. D. (2011). The Qualities of a Compassionate Nurse According to the Perceptions Of  

Medical-Surgical Patients. Medsurg Nursing, 20 (1), 29-36.  Nerladdad från 
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6
dba1bb1-49b5-4295-8e55-34c50f371866%40sessionmgr4010 

*Leach, F., & Yeager, K. (2013). What makes a day at work extraordinary. Nursing  

Management (through 2013), 20 (1), 16-22. 

Lombardo, B., Eyre, C. (2011). Compassion Fatigue: A nurse’s primer. OJIN: 
The Online Journal of Issues in Nursing, 16 (1), Manuscript 3. doi: 

10.3912/OJIN.Vol16No01Man03  
Mason, V. M., Leslie, G., Clark, K., Lyons, P., Walke, E., Butler, C., & Griffin, M. (2014). 

 Compassion Fatigue, Moral Distress, and Work Engagement in Surgical Intensive 

 Care Unit Trauma Nurses. Dimensions Of Critical Care Nursing, 33 (4), 215-225. 

 doi:10.1097/DCC.0000000000000056 

* Morgan, J., & Lynn, M. (2009). Satisfaction in nursing in the context of shortage.  Journal  

of Nursing Management, 17 (3), 401-410. 

*Morrison, K., & Korol, S. (2014). Nurses' perceived and actual caregiving roles: Identifying  

factors that can contribute to job satisfaction.  Journal of Clinical Nursing, 23 (23-

24), 3468-3477. 

Perry, B., Toffner, G., Merrick, T., & Dalton, J. (2011). An exploration of the experience of 

 compassion fatigue in clinical oncology nurses. Canadian Oncology Nursing Journal, 

 21 (2), 91-105. doi:10.5737/1181912x2129197 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for  

nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

SFS 2010: 659. Patientsäkerhetslag. Ort: Socialdepertamentet. Nedladdad den 10 april 2018  

från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

 

 

http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6dba1bb1-49b5-4295-8e55-34c50f371866%40sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6dba1bb1-49b5-4295-8e55-34c50f371866%40sessionmgr4010
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-


   

 

27 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Ort: Socialdepartementet. Nedladdad den 10 april  
2018 från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

Stamm, B.H. (2010). The Concise ProQOL Manual, 2nd Ed. Pocatello, ID: ProQOL.org. 
Steege, L. M., & Pinekenstein, B. (2016). Addressing Occupational Fatigue in Nurses. Journal

  Of Nursing Administration, 46(4), 193-200. doi:10.1097/NNA.0000000000000325                                                                                       
Sinclair, S., McClement, S., Raffin-Bouchal, S., Hack, T. F., Hagen, N. A., McConnell, S., 

 Chochinov, H. M. (2016). Compassion in Health Care: An Empirical Model. Journal 
 of Pain and Symptom Management, 51(2), 193-203.  

doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.10.009  
Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

 Hämtat 20 september 2017. Hämtat från https://www.swenurse.se/globalassets/01-
 svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
 sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
 publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtat 20  

september 2017, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Taris R. & Feij F.A. (2001) Longitudinal examination of the relationship between supplies  

values fit and work outcomes. Applied Psychology 50 (1), 52–81.  

Tuckett, A., Parker, D., Eley, R., & Hegney, D. (2009). ‘I love nursing, but..’– qualitative 

findings from Australian aged‐care nurses about their intrinsic, extrinsic and social 
work values. International Journal of Older People Nursing, 4(4), 307-317. Doi: 
10.1111/j.1748-3743.2009.00184.x 

Van der Cingel, M. (2011). Compassion in care: a qualitative study of older people with a  

chronic disease and nurses. Nurse Ethics, 18(5):672-85. doi: 
10.1177/0969733011403556 

Wiklund Gustin, L. (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.  

Studentlitteratur AB 

*Wilkes, L., Doull, M., Ng Chok, H., & Mashingaidze, G. (2016). Enjoyment in nursing –  
experiences from the clinical milieu. Journal of Clinical Nursing, 25(5-6), 656-663. 

Östlundh, L (2017). (Red). Informationssökning. Dags för uppsats- vägledning för  
litteraturbaserade examensarbeten (3.e uppl., s.59-82). Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
https://www.swenurse.se/globalassets/01-%09svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-%09svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-%09svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-%09svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


   

 

  

 

 

BILAGA A- SÖKMATRIS 

  

Databas/ 

datum 

Sökord Begränsni

ngar 

Antal 

träffa

r 

Antal 

lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Antal 

valda 

artikla

r 

Titlarna 

18-04-05 

Cinahl plus 

compassion 

satisfaction 

AND nursing 

 Engelska, 

peer rewiew 

7 7 5 0  

 18-03-29 

PubMed 

compassion 

AND 

satisfaction 

nurse* 

experience  

 10 år, 

svenska och 

engelska, 

abstract + 

fulltext 

 77  77  2  1 I have the world’s best job’- 

staff experience of the 

advantages of caring for 

older people 

 18-03-29 

PubMed 

 

compassion 

energy 

compassion 

fatigue 

 10 år, 

svenska och 

engelska, 

abstract + 

fulltext 

 6  6  3 0  
 

 

18-03-30 

google 

Dorothy 

Dunn 

     What keeps nurses in 

nursing? 

Transforming Compassion 

Satisfaction 

 18-04-05 

PubMed 

 

 nurs* 

compassion 

satisfaction 

AND 

motivation 

  10 år,  

engelska, 

abstract +  

nursing 

journals 

 17  17  4 0  

 18-04-05 

PubMed 

 

nursing* 

compassion 

satisfaction 

AND 

motivation 

 10 år,  

engelska, 

abstract +  

nursing 

journals 

 19  19  3 1  Nursing work environment 

and nurse caring: 

relationship among 

motivational factors. 

 18-04-05 

SAGE 

journals 

 

Nursing 

compassion 

satisfaction 

and 

motivation 

 10 år, 

engelska + 

subject: 

nursing 

 85  85  4  0  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/20557389
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/20557389
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/20557389
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/20557389


   

 

  

 

 

18-03-39 

Cinahl Plus 

 

Nurse AND 

compassion 

(satisfaction 

or energy) 

AND 

qualitative  

 10 år, peer- 

reviewed 

 23 23  3  1 ”Compassion satisfaction, 

compassion fatigue, 

anxiety, depression, and 

stress in registered nurses 

in Australia: Phase 2” 

18-04-10 

Google 

Scholar  

Unveiling the 

experiences 

of happiness 

at work 

through 

narrative 

inquiry: 

advanced 

practice… 

 

 

Citerad av 1 1 1 1 A narrative analysis of 

nurses' experiences with 

meaning and joy in nursing 

practice 

 

 

 18-04-10 

Cinahl Plus 

Compassion 

satisfaction 

AND nurse* 

experience 

 2008-2018 

engelska 

peer-rewied 

Academic 

journal 

 

 25  25  2  1 ”Nurse´s percieved and 

actual caregiving roles: 

identifying factors that can 

contribute to job 

satisfaction” 

18-04-10 

Cinahl Plus 

 

 

Nursing AND 

(compassion 

or 

satisfaction) 

AND 

qualitative 

2008-2018 

engelska 

peer-rewied 

 Nurse 

attitudes 

Job 

satisfaction 

 35  35 13 1 Enjoyment in nursing - 

experiences from the 

clinical milieu. 



   

 

  

 

 

18-04-10 

Cinahl Plus 

 

(satisfaction 

or motivation 

or 

fulfillment) 

nurse N3 

(experience 

or view or 

Perception or 

attitude)  

Qualitative 

 2008-2018 

English 

Peer-rewied 

Apply related 

words 

Apply 

equivalent 

subject 

Academic 

journal 

Job 

satisfaction 

 52  52  18  3 Factors influencing 

registered nurses 

perception of their overall 

job satisfaction: a 

qualitative study. 

 

Satisfaction in Nursing in 

the context of shortage 

 

What makes a day at work 

extraordinary 

18-04-10 

Cinahl Plus 

 

 (satisfaction 

or motivation 

or 

fulfillment) 

nurse N3 

(experience 

or view or 

Perception or 

attitude)  

Qualitative 

2008-2018 

English 

Peer-rewied 

Apply related 

words 

Apply 

equivalent 

subject 

Academic 

journal 

Job 

satisfaction 

nurses 

 3 3 1  1 How Nurses Experience 

their relationship with 

their patients? 

18-04-15 

Cinahl Plus 

compassion 

satisfaction 

or fulfillment 

or motivation 

or enjoyment 

nurse N3 

(experience 

or perception  

2008-2018 

Peer-rewied 

Apply related 

words 

Apply 

equivalent 

subject 

 11  11  1  1 Job satisfaction of nurses 

workning in Brazil 



   

 

  

 

 

Academic 

journal 

 

Subject: job 

satisfaction 

  

 

 



  

 

BILAGA B- ARTIKELMATRIS 

Författare, 

årtal,  

tidskrift 

Titel Syfte  Metod Resultat Kvalité 

 Atefi, N.,  

Abdullah, 

K.L.,  

Mazlom, R., & 

Wong, L.P. 

 

(2014) 

 

International 

nursing 

review. 

 

Iran  

# 7 

Factors 

infuencing 

registered 

nurses 

perception of 

their overall 

job 

satisfaction: 

a qualitative 

study 

 

Att utforska 

faktorer som 

påverkar 

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

arbets-

tillfredsställelse, 

missnöje inom 

intensivvård och 

medicinsk- 

kirurgisk 

avdelning   

 

 Kvalitativ 

ansats 

Tematisk 

utgångspunkt 

Intervju med 

fokus grupper 

med semi 

strukturerade 

frågeställningar. 

(n: 85) 

 

Tre teman identifierades ur studien: Andlig känsla, arbetsmiljö faktorer och 

motivationsfaktorer. Andliga känslan förklarades som känsla som uppstår när sjuksköterskan 

hjälper och involverar sig själv i patientens vård. Arbetsmiljön beskrevs som en stor faktor till 

missnöje bland sjuksköterskorna där faktorer som dålig ledarskap, arbetslag, 

arbetsförhållande, fördelar och förmån, dåliga medicinska resurser, oklara 

sjuksköterskeansvarsområde, diskriminering, patient och läkaruppfattning spelar en 

nyckelroll. Motivations faktorer beskrevs som att om de slapp vara uppgifts orienterade och 

spendera väldigt mycket tid med dokumentation skulle de kunna erbjuda patienterna bättre 

vård. Att kunna utvecklas inom sitt yrke är motiverande och kan leda till 

arbetstillfredsställelse. Även att få mer autonomi kan leda till arbetstillfredsställelse. 

 

 Hög 

 

  



  

 

Burtson, P L., 

& Stichler, J F. 

 

(2010) 

 

Journal of 

advanced 

nursing. 

USA 

# 3 

 ”Nursing 

work 

environment 

and nurse 

caring: 

relationship 

among 

motivational 

factors.” 

Att undersöka 

relationen mellan 

compassion 

satisfaction, nurse 

job satsfaction, 

stress, burnout 

och compassion 

fatigue. Teoretisk 

utångspunkt 

baserad på 

Maslows 

behovspyramid; 

Compassion 

satisfaction som 

en indikation på 

En kvantitativ 

ansats. 

Korrelations-

studie. 

Enkätfrågor och 

skalor. 

Sjuksköterskor 

från kirurgiska, 

akut och 

intensivvårdsav

delningar på ett 

sjukhus i USA.  

 

(n: 450) 

Resultatet visade på ett positivt samband mellan compassion satisfaction och vårdande. Det 

visade även ett svagt positivt samband mellan job-satisfaction och vårdande. Sambandet 

mellan compassion fatigue och vårdande gav ett negativt resultat. 

I förlängningen kan CS innebära att sjuksköterskan kan förverkliga sig som individ och öka 

känslan av meningsfullhet i livet som helhet. 

Hög 

Chaves, L D,. 

Ramos, L H., 

Niglio de 

Figueiredo, E. 

(2011) 

Acta Paul 

Enferm 

Brasilien 

# 9  

Job 

Satisfaction 

of nurses 

working in 

Brasil 

Att undersöka om 

företagssjuksköter

skor är nöjda med 

deras 

arbetsuppgifter 

och vad som ligger 

bakom det. 

Kvantitativ 

ansats 

Explorativ 

studie 

Tvärsnittsstudie. 

Med OSI mall.  

(n: 130)  

De fem aspekterna av the occupational stress indicators relaterade till arbetstillfredsställelse 

som framgick i resultatet är: 

Relationer med andra kollegor, innebörden av arbetet man utför, graden av motivation man 

upplever för sitt utförda arbete, arbetssäkerheten, autonomi.  

 

Hög 

  



  

 

Craft 

Morgan, J., 

& Lynn, M 

R. 

 

(2009) 

 

Journal of 

Nursing 

Manageme

nt 

 

USA 

# 4 

Satisfaction in 

Nursing in the 

context of 

shortage 

Att undersöka 

vad 

sjukskötersko

r anser vara 

tillfredställan

de i sitt arbete 

och att ställa 

det relation 

till bristen på 

sjukskötersko

r inom vården 

för att se 

möjliga 

samband. 

Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

 

(n: 20) 

 

Resultatet visar på 2 kategorier av källor till tillfredställelse i arbetet.  

1. Mellanmänskligt vårdarbete: Att göra situationen bättre för patienten och dess anhöriga. 

Att trösta är tillfredställande och att kunna göra små saker som förbättrar för någon i en 

svår situation. Att undervisa patienter och se dem lysa upp av det. Att försvara patienten i 

en utsatt situation.  

2. Professionellt ideal: Att ha yrkeskunnande och erfarenhet, känna sig professionell och ha 

kontroll när det gäller planering och prioriteringar i arbetet. Att bidra till att arbetet 

fungerar bättre genom att hjälpa kollegor känns tillfredställande. Att vara självständig/ 

självgående inger en känsla av stolthet. Att bli respekterad och uppskattad för sitt arbete av 

kollegor och från andra yrkesgrupper.  

Hög 

Crow, G., 

Galuska, L., 

Hahn, J., & 

Polifroni, 

E. C. 

 

(2018) 

 

Nurs 

Admin Q 

(är inte helt 

säker) 

 

USA. 

# 8  

A narrative 

analysis of 

nurses' 

experiences 

with meaning 

and joy in 

nursing 

practice. 

Att utforska 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

av finna 

mening och 

glädje i att 

vårda. 

Kvalitativ ansats 

Narrativ studie.  

Intervjuer med 

narrative 

beskrivning 

 

(n: 27) 

 

 

 

Resultatet visar på 4 teman och 3 subteman. Tema 1 att uppfylla ett syfte, vilken 

sjuksköterskorna menar på är anledningen de blev sjuksköterskor. Att kunna hjälpa andra i 

behov samt att när deras värderingar och identitet bekräftas inom vården uppstår det en 

själslig känsla eller en mening med yrket. Tema 2 Meningsfulla kontakter beskrivs som 

meningsfulla relationerna som bildas inom vården med patienten, patientens familj. 

kollegorna och studenterna även här beskrevs en själslig, magisk kontakt som uppstår när 

någons lidande lindras eller bara vara närvarande där och nu. Tema 3 Inverkan, "wow" 

faktorn förklaras som känslan som uppstår ur att lyckas påverka någon eller göra skillnad 

för någon., En känsla som är kraftfull och validerande för sjuksköterskorna vilket ger glädje 

och mening. Tema 4 Arbetsmiljön beskrevs som en del som måste funka för att 

sjuksköterskorna ska uppleva mening och glädje inom vården. Sjuksköterskorna anser att 

det krävs autonomi, att kunna yttra sig samt att bli tagen på allvar medförde tillfredställelse 

samt glädje. Subteman Teamwork och ledare togs också upp som faktorer som påverkar 

tillfredställelse och glädjen inom yrket  

Hög  

 



  

 

Drury, V., 

Craigie, M., 

Francis,  K., 

Aoun, S ., & 

Hegney, D. 

G. 

(2014) 

Journal of 

Nursing 

Management 

 

Australien 

# 12 

”Compassion 

satisfaction, 

compassion 

fatigue, 

anxiety, 

depression, 

and stress in 

registered 

nurses in 

Australia: 

Phase 2” 

 Att identifiera 

de faktorer som 

inverkar på 

compassion 

satisfaction, 

compassion 

fatigue, ångest, 

depression, och 

stress och att 

undersöka ssk 

strategier för att 

skapa 

compassion 

satisfaction i 

arbetet. 

  

 Kvalitativ ansats 

Tematisk 

analysmetod 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

(n: 10) 

 

 7 huvud-teman framträdde ur datan. Socialt nätverk och stöd, infrastruktur och stöd, 

miljö och livsstil, lärande, ledarskap, stress och och förslag på hur hälsa kan skapas hos 

sjuksköterskor. 

Hög 

Dunn, D.J. 

 

(2012) 

 

Internationa

l journal for 

human 

caring  

 

USA 

#13  

What keeps 

nurses in 

nursing? 

Att beskriva och 

förstå vad som 

gör att 

sjuksköterskor 

stannar kvar 

inom yrket 

Kvalitativ ansats 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys 

Intervjuer open- 

ended.   

 

(n: 8) 

 

4 olika teman identifierades: den inre tron, att förstå den andra inifrån, att göra skillnad 

och vårda som en pågående process. Dessa teman kom fram tillslutsatsen att 

sjuksköterskor vårdar med medkänsla.   

Hög 

  



  

 

Eldh, Van 

der Zijpp, 

McMullan, 

McCormack, 

Seers & 

Rycroft-

Malone  

(2016) 

Scandinavia

n Journal of 

Caring 

Science 

Irland, 

Holland och 

Sverige 

# 11 

 “'I have the 

world's best 

job' -staff 

experience of 

the 

advantages 

of caring for 

older 

people.” 

 

 Att utforska 

personalens 

upplevelser av 

fördelar med att 

vårda äldre på 

långtids 

vårdplatser.  

 

 En kvalitativ 

ansats.  

Innehållsanalys 

Narrativ studie 

(n: 35) 

 

 Att jobba med äldre upplevdes av sjuksköterskorna som tillfredställande till en viss del. 

Relationerna till de äldre bidrog till egen personliga utveckling och till att känna sig 

bekräftade. 

Hög 

Dunn, D., & 

Rivas, D. 

 

(2014) 

 

Internationa

l Journal for 

Human 

Caring  

 

USA 

# 6 

Transformin

g 

Compassion 

Satisfaction 

Att undersöka 

betydelsen av 

begreppet  

compassion i 

sjuksköterskans 

arbete 

En kvalitativ 

ansats 

Utforskande 

analysstudie med 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

utgångspunkt 

(n: 8) 

Resultatet visar att grunden för vårdande utgörs av en vilja lindra någons lidande kopplat 

en intention att göra det med compassion/medkänsla. Compassion/medkänsla utgör 

motorn i vårdandet och är en stöttande faktor i den relationsbyggande processen mellan 

vårdare/patient. 

Hög 



  

 

  

Kasdovasili, 

E-A., 

Theofilou, P.  

(2016) 

 

Internationa

l Journal of 

Caring 

Sciences  

 

Grekland 

# 2 

 How Nurses 

Experience 

their 

profession 

and their 

Relationship 

With their 

Patients?  

Att undersöka 

hur 

sjuksköterskor 

ser på sitt yrke 

vad beträffar 

sjuksköter-

skans relation 

till patienten. 

Ytterst för att 

identifiera, 

attityder och 

motiv bakom 

yrkesutövandet, 

och för att 

upptäcka 

beteenden i 

arbetet 

Kvalitativ ansats 

Tolkande 

fenomenologisk 

Djupgående 

intervjuer med 

semi 

strukturerade 

frågor. 

 

(n: 6) 

  

Resultatet visar att sjuksköterskor ser sitt yrke som en social funktion. När sjuksköterskor 

utövar sitt yrke upplever de en moralisk tillfredställelse, en känsla av att vara hel, nöjd, 

tillfredsställd och osjälvisk. En känsla av att bidra socialt till samhället. Resultatet visar att 

sjuksköterskor finner "att hjälpa andra" som njutbart. 

Hög 

Leach, F., 

Yeager, K. 

 

(2013) 

Nursing 

Management 

 

England 

 

# 1 

What makes 

a day at work 

extraordinar

y 

Att skapa 

kunskap om vad 

som får 

sjuksköterskor 

att uppleva 

positiva känslor 

i arbetet och om 

det förändras 

över tid. 

Kvalitativ insats. 

 Deskriptiv 

fenomenologisk 

analys 

Open-ended 

questions 

intervjuer. 

(n: 5) 

 

 "Att göra skillnad" var ett återkommande och övergripande svar. Inte alltid likställt med 

att ha lyckats med en behandling utan lika gärna att trots motgång lyckats "finnas där" för 

någon. Småsaker nämns även som positiva som att lyckas göra en patient, anhörig eller en 

kollega glad. Även att lära någon något är en orsak till positiva känslor. 

Ett annat framträdande tema handlade om att relationer till patienter som utvecklas över 

tid i arbetet. 

Hög 

 



  

 

  

Morrison, K.B., 

& Korol, S. A. 

 

(2014)  

 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

Canada 

# 10 

 ”Nurse´s 

percieved and 

actual caregiving 

roles: 

identifying 

factors that can 

contribute to job 

satisfaction” 

Att jämföra 

sjuksköterskors 

förväntningar på 

vårdande med 

deras erfarenheter 

av att vårda för att 

identifiera 

faktorer som 

skulle kunna ingå 

i en möjlig model 

för compassion 

satisfaction och 

compassion 

fatigue. 

Kvalitativ 

ansats 

Grounded 

theory 

method, 

Tematisk 

utgångspunkt 

Open-ended 

interviews 

 

(n: 9) 

 

En modell för ”job-satisfaction” togs fram ur data. Identifiering av skillnader i 

förväntningar på vad ssk skall göra från ledningens håll och det som ssk själva 

uppfattar som ”att vårda”. 

Typ av utbildning påverkade graden av självförtroende i yrkesrollen och i 

yrkeskunnandet. 

  

 Hög 

Wilkes, L., 

Doull, M., Chok, 

H,Ng., 

Mashingaidze, 

G. 

 

(2015) 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

Australien 

 

# 5 

"Enjoyment in 

nursing- 

experiences 

from the clinical 

milieu" 

Att utforska och 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

uppnå 

tillfredställ-else av 

att vårda. 

Kvalitativ 

ansats 

Deskriptiv 

fenomenologis

k  

Semi- 

strukturerade 

individuella 

intervjuer 

(n: 17) 

Resultatet visade på en balansgång mellan att känna tillfredställelse och att inte göra 

det. Det som påverkade definierades som dels relationen till andra och dels systemet 

de arbetar i. Positiv påverkan från relationerna till andra beskrivs som att bli litad på 

i avgörande situationer. Att få finnas där och erbjuda tröst för döende människor, 

unga som lämnar barn efter sig, upplevs som ett privilegium. Men under 

förutsättning att det uppskattas. Även att utbilda en kollega och att dela och göra 

något tillsammans för ett gemensamt mål. 

Positiv påverkan från systemet beskrevs som när det finns möjligheter till bredd i 

omvårdnadsarbetet. Att känna sig självständig och få möjlighet att delta i ett bra 

team, känna sig trygg och att ha kunskap. Även att få bli utmanad och att anta och 

klara av utmaningarna. 

 Hög 



  

 

 BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 

 
Granskningsfrågor för kvalitativa studier utifrån Friberg (2012).   
  
1. Finns det ett tydligt formulerat, hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?   
2. Finns det en beskrivning av teoretiska utgångspunkter?   
3. Beskrivs någon vårdnadsvetenskaplig teoribildning?   
4. Finns det ett klart formulerat syfte?   
5. Finns det en beskrivning av metoden?   
6. Finns det en beskrivning av undersökningspersonerna?   
7. Finns det en beskrivning av hur data har analyserats?   
8. Finns det en koppling mellan metod och teoretiska utgångspunkter?  
9. Är resultatet tydligt presenterat?  
10. Har författarna tolkat studiens resultat?   
11. Förs det fram några argument?   
12. Förs det några etiska resonemang?  
13. Finns det en metoddiskussion?   
14. Finns det någon återkoppling till teoretiska/vårdteoretiska antaganden  
  
Granskningsfrågor för kvantitativa studier utifrån Friberg (2012).   
  
1. Finns det ett tydligt formulerat, hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  
2. Finns det en beskrivning av teoretiska utgångspunkter?  
3. Beskrivs någon vårdnadsvetenskaplig teoribildning?   
4. Finns det ett klart formulerat syfte?  
5. Finns det en beskrivning av metoden?  
6. Finns det en beskrivning av hur urvalet har gjorts (antal individer, ålder, inklusions- och exklusionskriterier)?  
7. Finns det en beskrivning av hur data har analyserats samt vilka statistiska metoder som använts? Är metoderna adekvata?   
8. Finns det en koppling mellan metod och teoretiska utgångspunkter?   
9. Är resultatet tydligt presenterat?  
10. Förs det fram några argument?  
11. Förs det några etiska resonemang? 
12. Finns det en metoddiskussion? Diskuteras exempelvis generaliserbarhet?   
13. Finns det någon återkoppling till teoretiska/vårdteoretiska antaganden?  
  



  

 

  
  

Poängsättning - kvalitativa artiklar:  

0-8 = lågt 

 9–14 = hög  

  

Poängsättning - kvantitativa artiklar:  

0-8 = lågt  

9–13 = hög
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