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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Tidigare vårdvetenskaplig forskning har visat att var femte sjuksköterska i 
Sverige överväger att lämna yrket efter fem år i tjänst till följd av hög grad av utbrändhet. 
Sjuksköterskans syn på sin professionalitet är förknippad med förmågan att visa medlidande 
för sina patienter, samtidigt som patientens välbefinnande är avhängig sjuksköterskans 
förmåga att lida med denne. Sjuksköterskans upplevelse av compassion satisfaction kan 
förstås som den tillfredsställelse som uppstår när patientens behov kan tillgodoses.  
Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som leder till compassion 
satisfaction.  
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes av 13 kvalitativa studier med en 
beskrivande modell. 
Resultat: Analysen mynnade ut i tre teman med sex tillhörande subteman där 
sjuksköterskors upplevelse av faktorer som leder till compassion satisfaction beskrevs. 
Slutsats: Sjuksköterskor beskriver upplevelser av compassion satisfaction som att verka i 
meningsfulla sammanhang med möjlighet att göra gott för sina medmänniskor och att utgöra 
skillnad för patientens framtida hälsa och välmående. Relationer med patienter och 
närstående ger kraft till vårdandet och innebär ett ömsesidigt utbyte som berikar 
sjuksköterskans professionella livskvalitet. Energigivande miljöer bidrar till upplevelsen av 
compassion satisfaction genom att ge en känsla av samhörighet samt innebära stimulerande 
utmaningar som stödjer sjuksköterskans professionella utveckling. 
 
 
 
Nyckelord: Compassion satisfaction, medlidande, professionell livskvalitet, sjuksköterska, 
upplevelser, vårdande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 
Background: Previous research shows that every fifth registered nurse in Sweden considers 
leaving the profession due to a high incidence of burnout syndrome. Nurses’ ability for 
compassionate care is associated with their view of their own professionality. Simultaneously, 
the patients’ well-being is dependent on nurses’ ability for compassion. Nurses’ experiences 
of compassion satisfaction can be perceived as the satisfaction that emerges when patients’ 
needs are met. 
Aim: The aim was to describe registered nurses’ experiences of factors leading to 
compassion satisfaction. 
Method: A systematic literature review was performed on 13 qualitative studies with a 
descriptive model.  
Result: The analysis of data resulted in three themes with six related subthemes where 
registered nurses’ experiences of factors leading to compassion satisfaction are described. 
Conclusion: Nurses describes experiences of compassion satisfaction as working in 
meaningful contexts and having opportunities to help fellow humans and to make a 
difference regarding the patients’ future health and well-being. Relationships with patients’ 
and their relatives generates strength for caring and a mutual meaningful interchange that 
enriches nurses’ professional quality of life. An energizing environment leads to feelings of 
connectedness and includes stimulating challenges which supports nurses’ professional 
progress. 
 
 
 
Keywords: compassion, compassion satisfaction, experiences, nurse, nursing, professional 
quality of life
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1. INLEDNING  

International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor stadgar att 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde innebär att främja hälsa och lindra lidande. 
Lidande är ett vårdvetenskapligt konsensusbegrepp och lindring av lidande är grunden för all 
vård. Själva kärnan i sjuksköterskeyrket är med andra ord vårdandet, som bland annat kan 
ses som att nära, ge kraft och visa kärlek till våra medmänniskor. Att lida med patienten 
beskrivs bland annat som dela med sig av sig själv i relationen mellan sjuksköterska och 
patient. När sjuksköterskans kraft till medlidande urholkas kan det, utöver att påverka 
patientens upplevelse av vårdandet negativt, även orsaka ohälsa hos sjuksköterskan själv. 
Funderingar hos författarna till detta examensarbete kring hur sjuksköterskor vårdar sig 
själva för att kunna vårda andra väcktes under den verksamhetsförlagda delen av 
sjuksköterskeutbildningen. Likväl uppstod funderingar kring hur sjuksköterskor bibehåller 
glädjen i vårdandet trots bitvis begränsade organisatoriska och ekonomiska resurser. Som 
blivande sjuksköterskor, med en drivkraft att stödja hälsoprocesser och lindra lidande, vill 
författarna till detta examensarbete således även utveckla förmågan att hitta kraften i att 
vårda. Ämnet efterfrågas även från forskargrupp vid Mälardalens Högskola, akademin för 
hälsa, vård och välfärd. Även om sjuksköterskans egen ohälsa är väl studerad i 
forskningssammanhang, är mängden utförda kvalitativa studier gällande sjuksköterskans 
upplevelse av professionell livskvalitet än så länge begränsad. Ökade kunskaper om att hitta 
kraft i vårdandet kan stödja blivande sjuksköterskors förmåga att ge en god vård och uppleva 
professionell livskvalitet. Detta examensarbete i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad 
syftar därför till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som leder till compassion 
satisfaction. 

2. BAKGRUND 

För att skapa en förståelse av det valda ämnet kommer följande beskrivas: sjuksköterskans 
ansvar, compassion, compassion satisfaction och compassion fatigue, vårdvetenskapligt 
teoretiskt perspektiv samt tidigare vårdvetenskaplig forskning och problemformulering.  

2.1. Sjuksköterskans ansvar 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Omvårdnaden 
omfattar patientens behov och upplevelser i livets alla skeden. Med utgångspunkt i 
sjuksköterskans kompetens, ska den legitimerade sjuksköterskan inte bara kunna utföra 
omvårdnadsarbetet utan även ha kunskap och färdigheter till att etablera en 
förtroendeingivande relation med patient och anhöriga (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017). Målet för all hälso- och sjukvård är, enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
2017:30), en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare ansvarar 
sjuksköterskan också för en hög patientsäkerhet enligt HSL, vilket bland annat innebär att 
skydda patienten mot vårdskada. Vårdskada, enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 
kan visa sig som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom eller dödsfall som 
kunnat undvikas. ICN:s etiska kod beskriver även att sjuksköterskan måste ha förmåga att 
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vårda sin egna hälsa för att i sin tur kunna ge god vård andra (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2014). 

2.2. Compassion  

I engelskspråkig litteratur och forskning används det internationella begreppet ”compassion” 
som enligt Wiklund Gustin (2017) översätts lite diffust till både medlidande och medkänsla i 
det svenska språket. I detta examensarbete har det svenska ordet medlidande därvid valts att 
likställas med det engelska ordet compassion. 
 
Medlidande är ett begrepp som ur ett vårdvetenskapligt perspektiv inbegriper ett flertal olika 
innebörder. Semantiskt innebär begreppet att känna någon annans smärta, att lida med 
denne och samtidigt själv bli berörd. Med andra ord innefattar medlidande även den känsla 
som uppstår hos oss själva när vi känner med någon annan. Då sjuksköterskan känner 
patientens lidande väcker den medkänsla och utgör samtidigt motivationen för 
sjuksköterskans handlingar i syfte att lindra lidandet (Wiklund Gustin, 2012). Eriksson 
(2001) framhäver att medlidande är grunden för sjuksköterskans vårdande. Hon anser att 
medlidande medför en aktiv etisk handling för att lida med någon annan människa vilket har 
till följd att ta ansvar och dela med sig av sig själv. Även Wiklund Gustin (2017) menar att 
medlidandet framstår som ett grundbegrepp för vårdandet och kopplingen till att lindra 
lidande blir tydlig.  Vidare beskriver Dunn (2009) compassion, det vill säga medlidandet, 
som en aktiv och positiv handling. Watson (2008) beskriver compassion som 
sjuksköterskans förmåga att öppna sitt hjärta och att känna såväl sina egna som patientens 
känslor. Hon menar vidare att compassion kan generera kraft och skapa mening i 
sjuksköterskans vårdande. Till skillnad mot synonymer som sympati och empati medför 
compassion således även viljan att agera för att minska lidandet (Eriksson, 2001; Dunn, 
2009; Watson, 2008; Wiklund Gustin, 2017).  
 
Förmågan att lida med, uppleva och uttrycka medlidande, kan hämmas av att det egna 
lidandet är för stort. Rädsla för det egna lidandet, eller rädsla för att överväldigas av känslor 
kan hindra sjuksköterskan att vara närvarande i mötet med patienten (Eriksson, 2001; 
Watson, 2008; Wiklund Gustin, 2017). Medlidandet kan också utvecklas till ett eget lidande 
hos sjuksköterskan exempelvis genom att hen känner patientens känslor utan att finna 
möjlighet att hjälpa patienten. Således förutsätter medlidande även att sjuksköterskan får 
möjlighet att utveckla förmågan att vårda och känna medkänsla för sig själv. Under 
förutsättning att sjuksköterskan kan vara medveten om sina egna känslor och kan försonas 
med sitt eget lidande kan medlidande utvecklas till inneboende resurs hos sjuksköterskan 
som ger energi och tillför mening med vårdandet (Wiklund Gustin, 2017). 
 

2.3. Compassion satisfaction och Compassion fatigue 

I detta examensarbete har dess författare valt att likställa compassion satisfaction med 
professionell tillfredsställelse och livskvalitet.   
 
Compassion satisfaction beskrivs av Stamm (2010) som en tillfredsställelse hos 
sjuksköterskan vid vårdande som uppstår när hen kan tillgodose den lidandes behov, och 
som bidrar till sjuksköterskans professionella livskvalitet. Enligt Duarte, Pinto-Gouveia och 
Cruz (2016) kan Compassion satisfaction också beskrivas som sjuksköterskans förmåga att 
skapa mening genom relationer med patienter samt tillfredsställelsen av att hjälpa andra.   
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Compassion satisfaction kan ses som den positiva aspekten av att hjälpa andra samt att 
känna medlidande (Galiana, Arena, Oliver, Sansó & Benito 2017) vilket leder till optimism 
hos sjuksköterskan i sin yrkesroll när hen känner välbefinnande, hopp, tacksamhet och glädje 
i vårdandet (Sacco & Copel, 2018). Ett annat begrepp som används synonymt med 
compassion satisfaction är compassion energy, vilket Dunn (2009) beskriver som 
sjuksköterskors förmåga och förståelse av att generera kraft ur medlidandet i vårdandet. 

 
Compassion fatigue kan på svenska översättas till medkänslotrötthet (Wiklund Gustin, 2017). 
Stamm (2010) beskriver compassion fatigue som en negativ aspekt av professionell 
livskvalitet indelad i två delar. Den första delen handlar om den utmattning, frustration, ilska 
och depression som är typisk för utbrändhet (burnout syndrome), och den andra handlar om 
en sekundär traumatisk stress (secondary traumatic stress) där exempelvis en negativ 
arbetsrelaterad stress ingår. Compassion fatigue kan också förstås som ett tillstånd där 
sjuksköterskans förmåga att känna medlidande med patienten har förbrukats, vilket utöver 
att påverka patientens upplevelse av vården negativt, även kan påverka sjuksköterskans 
psykiska och fysiska välmående (Houck, 2013). Sjuksköterskan kan exempelvis drabbas av 
symtom såsom känsla av hjälplöshet, depression, ångest, sömnstörningar, hypertoni och 
apati samt kan leda till att felaktiga kliniska beslut fattas och misstag begås (Galiana et al., 
2017).   
 

2.4. Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

 
Detta examensarbete använder sig av Jean Watsons teori om mänsklig omsorg (human 
caring science) som teoretiskt perspektiv. Watsons omvårdnadsteori valdes då den bland 
annat fokuserar på sjuksköterskans förmåga till compassion, sjuksköterske-patientrelationen 
samt hur sjuksköterskan finner kraft i att vårda. Författarna har valt att fokusera på delar av 
Watsons omvårdnadsteori; hennes teorier om tio caritativa faktorer med tillhörande 
caritasprocesser samt teorin om transpersonellt vårdande (2008, 2012) då dessa har legat till 
grund för hennes teoribildning om mänsklig omsorg. Valda delar av de tio caritativa 
faktorerna och processerna samt teorin om transpersonellt vårdande kommer att presenteras 
närmare i följande kapitel. 
 

2.4.1. Watsons teori om mänsklig omsorg 

I Watsons teori om mänsklig omsorg skiljer hon på termerna ”caring” och ”nursing”. Med 
”caring” menas den naturliga och mänskliga delen av att visa omsorg för andra, medan hon 
med ”nursing” avser sjuksköterskans professionella vårdande som utgår från kunskap och 
erfarenheter. Samtidigt utgör ”caring” kärnan i ”nursing” och är det etiska och moraliska 
ideal som formar sjuksköterskans arbete (Watson, 2008). Watson (2012) beskriver nursing 
som både en konst och en vetenskap. Hon lyfter fram vikten av skönhet, etik och estetik i det 
mänskliga, människocentrerade omvårdnadsarbetet. Omvårdnad, kunskapsfältet för 
sjuksköterskans professionella vårdande, beskrivs som ett begrepp som innehåller flera 
beståndsdelar, så som exempelvis ansvar, handlingar, värderingar, filosofi, omtanke, 
hängivenhet och kunskap. Hon menar också att omvårdnad är det moraliska idealet vilken 
omfattar synen på människans som en helhet av kropp-själ-ande. Att vårda, enligt Watson 
(2012), är således en moralisk förpliktelse att skydda och värna om människans värdighet, 
med utgångspunkten att människan är mer än summan av sina delar. Den som vårdar bör 
vara närvarande i stunden och visa kärlek genom sina vårdande handlingar, därmed kräver 
omvårdnad ett personligt, moraliskt och andligt engagemang av sjuksköterskan. Detta för att 
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bidra till människans välbefinnande och hälsa trots dagens högteknologiska och 
naturvetenskapligt inriktade vård samt begränsningar i form av ekonomi, byråkrati och 
administrativa uppgifter.  Hon betonar också vikten av att som sjuksköterska kunna vårda sig 
själv före man kan erbjuda omsorg, medlidande, kärlek och värdighet till andra. 
Sjuksköterskans egna livshistoria, tidigare erfarenheter och personlig tillväxt spelar således 
in på förmågan att vårda och förverkliga de olika caritativa faktorerna samt transpersonellt 
vårdande, menar Watson (2012), som anser att detta kan utvecklas och övas genom 
exempelvis individuell psykoterapi, meditation eller yoga.  

2.4.2. Watsons caritativa faktorer och caritasprocesser 

Watsons (2008) teori bygger på ett värdesystem bestående av tio caritativa faktorer som 
presenterades första gången år 1979. Dessa faktorer genomsyras av en djup respekt för livets 
mysterier, erkännandet av en spirituell dimension, samt en inre kraft i den mänskliga 
omsorgen (Watson, 2012). De caritativa faktorerna har sedan utvecklats och utformats till 
caritasprocesser vilka fokuserar på vad sjuksköterskan gör för att uppnå vårdandet, det vill 
säga ”nursing”, och samtidigt bevara det mänskliga i individen (Watson, 2008). Författarna 
till detta examensarbete har valt att fokusera på Watsons första fyra faktorer med tillhörande 
processer då dessa uppfattats som att utgöra grunden för de följande sex faktorerna samt att 
dessa ansågs ha relevans för sjuksköterskans förmåga att generera kraft ur vårdandet.  
 
Humanistisk-altruistiskt värdesystem: Denna första caritativa faktor betonar vikten av att 
utveckla en kärleksfull välvilja samt förmåga att känna kärlek och compassion både för sig 
själv och för andra. Med detta menas att en sjuksköterska inte bara bör utveckla sina 
medicinska och praktiska förmågor, vilket Watson anser sjuksköterskeutbildningen fokusera 
väldigt mycket på, utan även bör fokusera på att utveckla sitt sätt att vara för att uppnå 
vårdande (nursing). Om en sjuksköterska, genom denna självutvecklande process, uppnår 
denna djupare medvetenhet och närvaro i vårdande kommer hen att kunna uppleva energi i 
mötet med patienten, erhålla nya erfarenheter samt kunna göra gott för andra genom att 
sprida sina kunskaper (Watson, 2008).  
 
Att kunna inge tro och hopp: Den andra caritativa faktorn handlar om att som sjuksköterska 
inge tro och hopp för grundläggande etiska värden hos sig själv och andra.  Enligt Watson 
(2008) handlar denna faktor om sjuksköterskans förmåga att vara fullt närvarande i mötet 
med patienten och att vara autentisk. Genom att inte vara upptagen i tanken av andra saker, 
och istället verkligen fokusera på patienten, visar sjuksköterskan denne respekt och har 
förmåga att grunda sitt vårdande på medvetna handlingar. För att sjuksköterskan ska kunna 
vara autentiskt närvarande behöver hen först och främst kunna vara fullständigt närvarande 
och medveten om sitt egna inre (Watson, 2008).  
 
Att utveckla känslighet mot självet och andra: Den tredje caritativa faktorn bygger på de två 
tidigare och handlar om att utveckla känslighet för sig själv och andra. Watson (2008) 
betonar att det här är en livslång process som är oerhört viktig samt en förutsättning för att 
kunna vårda sig själv och andra. Med detta menas att sjuksköterskan bör odla sin egen 
spiritualitet samt förmåga till ett oegoistiskt förhållningssätt. Det innebär att sjuksköterskan 
behöver ha förmåga att vara lyhörd för sina egna tankar och känslor för att kunna vara lyhörd 
inför andras känslor. Genom att utveckla spiritualitet kan sjuksköterskan utveckla sitt så 
kallade transpersonella själv och kan därigenom uppnå transpersonellt vårdande (Watson, 
2008). Transpersonell relation och transpersonellt vårdande beskrivs närmare i näst följande 
kapitel.  
 
Mänskliga omsorgsrelationer präglade av hjälpande tillit: Den fjärde caritativa faktorn 
behandlar sjuksköterskans förmåga att skapa och bevara en förtroendefull relation med 
patienten. I denna caritasprocess betonas den autentiska- och relationscentrerade omsorgen 
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som en viktig aspekt av vårdandet vilken sjuksköterskan skapar genom kärleksfulla, 
tillitsfulla och vårdande relationer. Detta sker när sjuksköterskan och patienten möts bortom 
sina respektive roller och istället möter varandra med insikten om att de har en mänskligt 
relaterad samhörighet med varandra. Vidare handlar denna process om sjuksköterskans 
förhållningssätt gentemot grundläggande etiska värden, så som exempelvis respekt och 
integritet. Förtroendefulla omsorgsrelationer är även en förutsättning för transpersonellt 
vårdande stunder. Själva omsorgsrelationen i sig anses med andra ord vara lika viktig för 
helande som den medicinska behandlingen (Watson, 2008). 

2.4.3. Watsons teori om transpersonellt vårdande  

Watson (2012) beskriver transpersonell relation i sin teori, vilket innebär upplevelsen av 
mänsklig samvaro och samhörighet med patienten. Denna relation börjar när sjuksköterskan 
kliver in i patientens livsrum, det så kallade fenomenologiska fältet, och i detta samspel sker 
omvårdnaden där båda parter deltar och påverkas. Det transpersonella vårdandet innebär att 
sjuksköterskan är medveten om patientens behov av omvårdnad och har en intention att 
agera för patientens bästa genom handlingar som är baserade på kunskap. Med närvaro och 
medvetenhet menas att sjuksköterskan använder alla sina sinnen och hela sig själv som 
redskap i mötet med patienten. Sjuksköterskans vårdande handlingar bedöms enbart utifrån 
patientens perspektiv, det vill säga om vårdandet leder till ett ökat välbefinnande för 
patienten så är handlingarna rätt. Transpersonellt vårdande stunder medför att 
sjuksköterskan och patienten delar känslor och tankar med varandra. Vårdandet kan då leda 
till stunder av transcendens som kan hjälpa till att skapa inre harmoni och leda till 
meningsfulla erfarenheter för både patient och sjuksköterskan (Watson, 2012).   
 
Vidare menar Watson (2012) att sjuksköterskan bör sträva efter att se den spirituella 
människan bakom den medicinska diagnosen, det vill säga att se patientens andliga person 
bakom sjukdom och lidande för att uppnå stunder av transpersonellt vårdande. Intentionen 
med transpersonellt vårdande är att bekräfta människans subjektiva spirituella betydelse 
samt respektera grundläggande etiska värden. Detta kan enligt henne endast ske när 
sjuksköterskan är autentiskt närvarande i mötet med patienten. Transpersonellt vårdande 
uppstår med andra ord vid tillfällen när sjuksköterskan står i själslig kontakt med patienten 
(Watson, 2012). När sjuksköterska och patient står i själslig kontakt med varandra uppstår 
meningsskapande ögonblick som blir en del av såväl sjuksköterskans som patientens levda liv 
och erfarenheter samt formar deras framtida perspektiv på livet. Alla stunder av vårdande är 
inte transpersonella, men sjuksköterskan bör skapa förutsättningar för dessa ögonblick 
(Watson, 2008). 
 
Källan till transpersonellt vårdande anses enligt Watson (2008) vara sjuksköterskans 
förmåga till compassion, det vill säga att som sjuksköterska våga öppna sitt hjärta och lida 
med patienten.  Äkta compassion kräver enligt henne att sjuksköterskan inte enbart tycker 
synd om patienten, sjuksköterskan får inte heller drabbas av rädsla av att överväldigas av 
sina egna känslor. Compassion är det som enligt Watson (2008) kan generera kraft och skapa 
mening ur vårdande genom att öppna upp för stunder av transpersonellt vårdande. 

 

2.5. Tidigare vårdvetenskaplig forskning 

Nedan presenteras tidigare vårdvetenskaplig forskning relaterad till sjuksköterskans 
välmående ur ett organisationsperspektiv samt compassion utifrån sjuksköterske- respektive 
patientperspektiv.  
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2.5.1. Sjuksköterskans välmående ur organisationsperspektiv 

Sjuksköterskeyrket är ett yrke där förekomsten av utbrändhet är hög (Adriaenssens, de Gucht 
& Maes, 2015; Canadas-de la Fuente, Vargas, San Luis, Garcia, Canadas, & De la Fuente, 
2015). I Sverige överväger var femte sjuksköterska att lämna yrket efter fem år i tjänst till 
följd av den höga graden av utbrändhet (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014). Faktorer som 
orsakar den höga graden av utbrändhet är bland annat organisatoriska som exempelvis 
skiftarbete och hög arbetsbelastning, men även personlighetsdrag som villighet att hjälpa och 
samvetsgrannhet ökar risken för att drabbas av utbrändhet (Canadas-de la Fuente et al., 
2015). Att vårda svårt sjuka patienter, exempelvis inom cancervården, ökar ytterligare risken 
för att som sjuksköterska drabbas av utbrändhet (Eelens, Bauwens, Baillon, Distelmans, 
Jacobs, & Verzelen, 2014). Även om sjuksköterskor ofta uppger att de upplever sitt yrke som 
meningsfullt och tillfredsställande, visar forskning samtidigt att graden av emotionell 
utmattning och arbetsrelaterad stress är hög (Grafton, Gillespie & Henderson, 2010). Stress 
och utbrändhet hos sjuksköterskor har även visat sig ha ett samband med minskad 
patientnöjdhet, fler medicinska felaktigheter och förlängda vårdtider (Duarte, Pinto-Gouveia, 
& Cruz, 2016). 

2.5.2. Compassion ur sjuksköterskans perspektiv  

Compassion har visat sig utgöra en grund för sjuksköterskans moraliska handlingar och ses 
som en del av vårdandets hjärta. Tidigare vårdvetenskaplig forskning har även visat att 
förmåga till compassion är nära förknippat med sjuksköterskans identitet och synen på sin 
egen professionalitet (McCaffrey & McConnel, 2015). Att vårda patienter utan tid och 
möjlighet att hantera och reflektera över det lidande och den sorg som sjuksköterskan möter 
i sin yrkesutövning ökar risken att utveckla compassion fatigue (Houck, 2013). När 
sjuksköterskan möter emotionellt svåra situationer under hög arbetsbelastning och 
begränsade resurser kan det på sikt skapa fysisk och psykisk ohälsa. Fysisk och psykisk 
ohälsa i form av exempelvis utmattning, sömnsvårigheter, högt blodtryck, depression och oro 
inverkar även på sjuksköterskans förmåga att vårda. Samband mellan sjuksköterskans ohälsa 
och ökad frekvens av självrapporterade medicinska felaktigheter samt försämrad omvårdnad 
har kunnat påvisas (Duarte & Pinto-Gouveia, 2016). Även om sjuksköterskor riskerar att 
utveckla compassion fatigue till följd av höga krav förknippade med professionens utövande 
samt organisatoriska och ekonomiska faktorer, har det också visat sig att det finns 
sjuksköterskor som inte utvecklar compassion fatigue (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016).   
 

2.5.3. Compassion ur patientens perspektiv 

För patientens upplevelse av vårdandet är sjuksköterskans förmåga till compassion centralt 
och kan förstås som; vårdande tid, förmåga att sätta sig in i patientens situation och 
vårdande relation genom kommunikation (Bramley & Matiti, 2014). Patienter uppger i 
tidigare utförd vårdvetenskaplig forskning att sjuksköterskans förmåga till compassion 
lindrar deras lidande och påverkar deras välbefinnande positivt. Patientens upplevelse av 
sjuksköterskans avsaknad av compassion beskrivs bland annat i termer som frustration, att 
tappa modet, känslor av ensamhet och förlust av värdighet (Sinclair, McClement, Raffin-
Bouchal, Hack, Hagen, McConnell, & Chochinov, 2016).  
 



 

7 

 

 

2.6. Problemformulering 

Enligt Watsons teori om vårdande måste sjuksköterskan känna kärlek och medkänsla till sig 
själv innan hen kan visa compassion och omsorg i vårdandet av andra. Även ICN:s etiska kod 
stadgar att sjuksköterskan ansvarar för att vårda sig själv för att kunna vårda andra. Att 
lindra lidande är kärnan i sjuksköterskans vårdande, och för att kunna vara närvarande i 
vårdrelationen med patienten anses sjuksköterskan även behöva ha förmåga till compassion. 
Tidigare forskning visar också att patientens upplevelse av sin vård är knuten till 
sjuksköterskans förmåga till compassion samt att bristande förmåga att visa compassion kan 
leda till vårdlidande i form av exempelvis förlust av värdighet eller känslor av ensamhet. 
Samtidigt visar tidigare forskning också att sjuksköterskans arbetsbelastning och risk för 
utbrändhet är hög, var femte sjuksköterska i Sverige uppger att de överväger att lämna yrket 
inom fem år till följd av detta. Compassion fatigue, ett tillstånd där sjuksköterskans förmåga 
till medlidande förbrukats, ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa hos sjuksköterskan själv, 
men ökar även risken för medicinska misstag i vårdandet. Sjuksköterskans brist på 
upplevelse av compassion satisfaction, det vill säga professionell livskvalitet, kan med andra 
ord drabba såväl sjuksköterskan som patienten negativt. Vidare kan bristande upplevelser av 
compassion satisfaction även leda till att sjuksköterskor väljer att lämna professionen vilket i 
sin tur kan påverka hälso- och sjukvårdsorganisationen. Sjuksköterskans brist på upplevelse 
av compassion satisfaction är därmed ett problem som rör såväl organisation, patienten och 
sjuksköterskan själv. Det finns mycket forskning om compassion fatigue, dock mindre mängd 
forskning om hur sjuksköterskan hittar kraft i att vårda och vad som leder till compassion 
satisfaction. Som blivande sjuksköterskor finner författarna till detta examensarbete ett 
behov av ytterligare vårdvetenskaplig forskning med syfte att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av vad som leder till compassion satisfaction. Ökade kunskaper om hur 
sjuksköterskor hittar kraft i att vårda kan bidra till professionell livskvalitet för såväl blivande 
som yrkesverksamma sjuksköterskor samt komma patienter till godo i form av upplevelsen 
av god vård. Att identifiera vad som leder till sjuksköterskors upplevelse av compassion 
satisfaction kan även gynna hälso- och sjukvårdsorganisationen på så sätt att sjuksköterskan 
väljer att verka inom professionen under längre tid. 

3. SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av vad som leder till compassion 
satisfaction.  

4. METOD OCH MATERIAL 

Kvalitativa studier syftar till att undersöka och förstå helheter inom ett visst område (Polit & 
Beck, 2017). Varje enskild forskningsstudie har i sig ett kunskapsvärde medan 
sammanställning och analys av ett flertal studier ger ett större värde i form av sammansatt 
kunskap. Motivet för sammanställning av studier är att öka förståelsen och kunskapen inom 
ett område genom syntetisering (Friberg, 2017a). Denna litteraturstudie bygger på Evans 
(2002) beskrivande modell för analys av bearbetat material, vilket innebär en 
sammanställning och analys av kvalitativa studier. Metoden är vald då denna är lämplig för 
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att skapa en syntes av tolkande studier vilka undersöker levda erfarenheter och upplevelser. 
Syntetisering av tidigare studier kan ske genom omtolkning av tidigare studier alternativt på 
ett beskrivande sätt. Tolkande syntes kräver god metodkunskap och rekommenderas inte i 
examensarbeten på kandidatnivå (Friberg, 2017a). Därmed är detta examensarbete skriven 
med en beskrivande syntes, vilket innebär ett minimum av omtolkning av insamlade 
kvalitativa data. Totalt har 13 stycken kvalitativa studier med relevans för arbetets syfte valts 
ut att ingå i arbetets data.  

4.1. Urval och datainsamling 

För litteratursökning har CINAHL Plus och Pub Med använts. Dessa är databaser som anses 
lämpliga för att finna vårdvetenskapligt bearbetat samt peer reviewed material (Axelsson, 
2012). Informationssökningen påbörjades med en inledande litteratursökning som enligt 
Östlundh (2017) skapar grunden för sökarbetet samt ger en överblick över 
forskningsområdet som ska studeras. Den inledande litteratursökningen visade att 
publicerade artiklar inom området compassion fatigue och utbrändhet hos sjuksköterskor är 
väsentligen större än antalet artiklar med kvalitativt material som fokuserar på 
sjuksköterskors upplevelse av compassion satisfaction eller hur de vårdar sig själva för att 
kunna vårda andra. Artiklar från den inledande litteratursökningen om compassion fatigue 
och utbrändhet hos sjuksköterskor har dock bidragit till bakgrunden i detta examensarbete.  
Gällande urvalet för själva analysen har inklusionskriterierna varit att de kvalitativa 
artiklarna skall spegla sjuksköterskans perspektiv om hur de hittar kraft i att vårda, även om 
artiklarna i sig också kan behandla upplevelser av compassion fatigue. Avgränsningar som 
använts är: peer reviewed, engelska, fulltext, abstrakt tillgängligt samt artiklar publicerade de 
senaste tio åren (2008–2018). I två av sökningarna har avgränsningen kortats ned till 
artiklar publicerade de senaste fem åren (2013–2018) på grund av stort antal sökträffar med 
framförallt kvantitativt material som ej kan användas inom ramen för vald metod i detta 
examensarbete. Då examensarbetet skall vara relevant för den legitimerade grundutbildade 
sjuksköterskans verksamhetsområde har sökträffar innehållande artiklar som främst 
behandlar specialistsjuksköterskans alternativt barnmorskans verksamhetsområde uteslutits. 
Vid sökning i databaserna användes sökorden; ”compassion satisfaction”, ”compassion”, 
”satisfaction”, “compassion fatigue”, ”job satisfaction”, “job motivation”, “nurse patient 
relationship”, nurs*”, “avoid”, och “strateg*. Även sökordet ”qualitative” användes för att 
säkerhetsställa sökträffar på artiklar med kvalitativ ansats. Genom att trunkera orden ”nurs” 
och ”strateg” med tecknet ”*” efter ordet, framkom alla böjningsformer utav ordet och 
resulterade i fler antal träffar. Vid en sökning användes funktionen Boolean/Phrase i 
databasen Cinahl Plus för att förbättra artiklarnas relevans i förhållande till syftet för detta 
examensarbete. Vid användning av boolesk sökteknik används sökoperatorerna AND, OR 
och NOT (Östlundh, 2017). Enligt tekniken användes AND och OR för att få fram 
kombinationer av sökorden. Sökoperatorn NOT användes ej för att minska risken att 
begränsa urvalet av kvalitativa artiklar med relevans för examensarbetets syfte. I databasen 
Cinahl Plus användes funktionen ”find all my search terms” för att få fler träffar, dock 
användes även funktionen ”subject major heading” vid ett tillfälle i syfte att få ner antalet 
sökträffar. För att säkerställa ett tillräckligt stort urval gjordes även en sekundärsökning 
utifrån referenslistan i tidigare vald artikel där Jackson (2005) söktes direkt fram via Primo 
då den ansågs svara på examensarbetets syfte trots att den inte hittades inom de tidigare 
angivna begränsningarna. Primo är biblioteket vid Mälardalens Högskola discovery-verktyg 
för sökning av publikationer vilken kan nås via bibliotekets hemsida.  Se bilaga A för 
fullständig sökmatris. Utifrån dessa sökningar valdes slutligen 13 artiklar ut att ingå i 
litteraturanalysen för detta examensarbete vilka kunde svara på examensarbetets syfte. Ett 
flertal av de valda artiklarna har utgjort sökträffar vid olika kombinationer av sökord samt i 
de två databaserna. Se bilaga B, Artikelmatris, för detaljerad information om artiklarnas 
innehåll. Dessa 13 artiklar har granskats gällande deras vetenskapliga kvalitet samt 



 

9 

 

 

överensstämmelse med examensarbetets syfte i enlighet med Fribergs (2017a) beskrivning av 
tillvägagångssättet för analys av kvalitativ forskning. De 14 kvalitetsgranskningsfrågorna för 
kvalitativ forskning utifrån Fribergs (2017b) förslag formulerades om till ja och nej frågor där 
ja-svar gav 1 poäng och nej-svar gav 0 poäng. Varje artikel analyserades och poängsattes av 
författarna till detta examensarbete. Maxpoäng blev därmed 14 poäng. Artiklar med poäng 
över 10 ansågs enligt författarna hålla hög kvalitet och inkluderades i detta examensarbete. 
Se bilaga C; Kvalitetsgranskning.  
  

4.2. Dataanalys och genomförande  

 
Analysarbetet innebär att helheter plockas isär till delar, för att sedan sättas samman till en 
ny helhet. Syftet med detta tillvägagångssätt är att finna kortare enheter av text med särskild 
substans som tillsammans kan utgöra grund för ny kunskap (Friberg, 2017a). Hela studier 
bör analyseras, dock menar Friberg (2017a), att detta kräver mer tid och kunskap än vad som 
är skäligt för examensarbeten på kandidatnivå. Därför har dataanalysen i detta 
examensarbete baserats enbart på studiernas resultatdel. Själva dataanalysen har utgått 
utifrån Evans (2002) analysmodell för beskrivande syntes av datamaterial bestående av 
studier med kvalitativ ansats. Denna analysmodell består av fyra steg. I det första steget 
inleds analysprocessen med en sammanställning av vetenskapliga artiklar hämtade från olika 
databaser. Detta steg går ut på att bestämma och avgränsa vilket material samt vilka 
inklusionskriterier som ska ingå. I det andra steget ska artiklarna läsas ett flertal gånger för 
att utveckla en förståelse för texten som helhet. Det är i detta steg som nyckelfynd 
identifieras. Nyckelfynd är de delar av text som är mest framträdande i förhållande till ens 
egen forskningsfråga (Friberg, 2017a), det vill säga syftet med detta examensarbete. I det 
tredje steget i granskningen av artiklarna relateras nyckelfynd till varandra för att identifiera 
likheter, skillnader samt gemensamma teman. Utifrån nyckelfynd utkristalliseras dess11a 
gemensamma teman, men även likheter och skillnader i dessa teman, som i sin tur bildar 
olika subteman. Dessa subteman och teman bildar analysens helhet och utifrån detta skapas i 
det fjärde steget en förståelse av fenomenet i förhållande till syftet. Resultatet beskrivs och 
sammanställs med teman och subteman, underbyggda av essentiella delar, så kallade 
nyckelfynd, ur varje artikel. Till hjälp för arbetet med analysen har nyckelfynd, teman och 
subteman presenterats i form av en tabell. Enligt Evans (2002), underlättar tabeller 
jämförelser av studier och reducerar studier till sin kärna. Exempel från arbetet med 
analysen i form av tabeller presenteras under resultatdelen av detta examensarbete.  
 

De valda artiklarna lästes igenom i sin helhet samt med fokus på resultatdelen upprepade 
gånger av båda författarna var och en för sig. Examensarbetets syfte var i åtanke genom hela 
processen då författarna hade det uppskrivet på ett separat papper framför sig genom hela 
arbetet. När författarna läste igenom artiklarnas resultatdel identifierades nyckelfynd, vilka 
svarade på examensarbetets syfte, som ströks under och fördes över till en översikt i ett 
dokument. Nyckelfynden i detta examensarbete identifierades i respektive artikels 
resultatdel. Fynden behöll sitt originalspråk. Författarna diskuterade gemensamt de hittade 
nyckelfynden mot examensarbetets syfte samt kodade materialet i dokumentet utefter vilken 
artikel samt vilken ordning nyckelfynden identifierades. Varje artikel fick ett nummer mellan 
1–13 och varje nyckelfynd fick en bokstav mellan A-I. Därefter, ur en gemensam diskussion 
mellan författarna, syntetiserades nyckelfynden till kortare meningsbyggnader, preliminära 
teman, ur vilka sedan teman och subteman växte fram ur utifrån nyckelfyndens likheter och 
skillnader. I detta steg togs vissa nyckelfynd bort, då de inte fanns tillräckligt med stöd i 
artiklarna för att formulera teman och subteman för innehållet. De nyckelfynd som återstod 
fördes därefter över till en ny tabell med tema, subteman samt nyckelfynd från respektive 
artikel. När varje nyckelfynd var placerade under respektive tema och subtema 
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dubbelkontrollerades fynden mot examensarbetets syfte. Nyckelfynden dubbelkontrollerades 
även mot respektive artikel för att säkerhetsställa att ingen omedveten förvrängning skett. I 
detta skede ströks ett fåtal nyckelfynd som enligt författarna inte ansågs svara mot syftet. 
Slutligen resulterade analysen i totalt tre teman och sex subteman. Se exempel på nyckelfynd, 
tema och subtema i tabell 1 nedan: 

 

 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema under analysprocessen 

Kod Nyckelfynd Tema Subtema  

Art.6;a 

 

 

 

 

 

 

Art.10;a  

 

 

  

Almost all the nurses reported 
that the main factor that 
influenced their job satisfaction 
was to be involved with patient 
care and focusing on the patient’s 
problems.  
_______________________ 

By being an advocate on behalf of 
patients, nurses felt they were 
helping individuals who cannot 
help themselves. This is 
inherently rewarding by 
reinforcing that the nurses are 
making a difference. 

 

 

 

Meningsfulla 

sammanhang 

 

Att göra gott 

 

 

 

__________________ 

 

 

Att göra skillnad 

 

4.2.1. Författarnas förförståelse  

Begreppet förförståelse kan förstås som den bild forskaren har av det fenomen som ska 
studeras, vilken grundar sig i tre aspekter; den teoretiska kunskapen, vilka tidigare 
erfarenheter samt vilka förutfattade meningar forskaren har. Det råder delade meningar 
kring att använda sig av sin förförståelse i förhållande till forskningsarbete. Problem som kan 
uppstå är att förförståelsen påverkar våra tolkningar omedvetet, men å andra sidan menar 
vissa att utnyttjande av förförståelsen leder till ökade möjligheter att upptäcka ny kunskap 
samt få en djupare förståelse av fenomenet som det forskas kring (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Författarna till detta examensarbete har därför valt att medvetandegöra 
och redogöra för sin förförståelse för att minimera risken att låta den påverka arbetets 
resultat. Författarnas förförståelse och förutfattade meningar baserar sig på teoretiska 
kunskaper samt erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen av 
sjuksköterskeprogrammet samt tidigare arbetslivserfarenheter inom hälso- och sjukvården 
som undersköterskor. Vidare kände författarna till detta examensarbete sedan tidigare till 
begreppet compassion fatigue, däremot inte begreppet compassion satisfaction vid detta 
examensarbetes påbörjan. Det var först i den inledande litteratursökningen om 
sjuksköterskans sätt att hitta kraft i att vårda som författarna upptäckte och lärde känna 
begreppet. Även Jean Watsons teori om mänsklig omsorg var till en början okänd för 
författarna. De teoretiska kunskaperna kring det valda ämnet var därvid begränsade hos 
författarna. Författarnas förutfattade meningar visade sig i huvudsak handla om 
sjuksköterskors upplevelser av en stressig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning vilken tycktes 
påverka deras förutsättningar att vårda. Vidare visade det sig att författarna upplevt att 
sjuksköterskor hanterar hög arbetsbelastning på olika sätt vilket påverkar såväl 
sjuksköterskans egen hälsa som patientens upplevelse av sin vård. Författarna hade också en 
förutfattad mening kring att faktorer som arbetstider, lön och ledning påverkar 
sjuksköterskans välbefinnande. Slutligen har författarna även en förförståelse om att det 
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finns sjuksköterskor som trots hög arbetsbelastning kan bibehålla kraften att vårda. 
Sammanfattningsvis har författarna till detta examensarbete en förförståelse av att 
sjuksköterskor skulle kunna öka sin professionella livskvalitet, vilket tillsammans med 
erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeutbildningen har lett till 
intresset att beskriva vad som leder till compassion satisfaction. 

5. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

När människor är deltagare i vetenskapliga studier skall deras rättigheter ovillkorligen 
skyddas, risk för skador minimeras samt möjligheter till behållning maximeras (Polit & Beck, 
2017). Detta arbete följer forskningsetiska codex, vilket innebär att ingen oredlighet i form av 
fabricering, plagiering, förfalskning eller förvrängning av data förekommer. All vetenskapliga 
data som sökts fram är peer reviewed, det vill säga kritiskt granskat utifrån olika aspekter och 
uppfyller vissa vetenskapliga krav (Codex, 2017). Etiska överväganden innebär även att 
behandla data på ett etiskt korrekt sätt, följa analysprocessen på ett metodenligt sätt samt 
presentera resultat objektivt och sanningsenligt (Polit & Beck, 2017). För att minimera risk 
för partisk eller felaktig tolkning av data har författarna medvetandegjort, förklarat och lagt 
sin egen förförståelse åt sidan och grundligt läst igenom artiklarna flera gånger samt 
diskuterat deras innehåll. Arbetsprocessen redovisas samt korrekta referenser anges för 
läsarens möjlighet att härleda resultatet till källan. Författarnas intention har varit att 
förhålla sig så objektiva som möjligt och ha det etiska perspektivet med sig genom hela 
arbetet, exempelvis vid översättning av artiklar från engelska till svenska samt genom att 
använda en så textnära analys som möjligt av data.  Under såväl urvalsprocess som 
analysarbetet har författarna strävat efter att inte färgas av sin egna förförståelse för att inte 
riskera påverkan på resultatet. Resultatet presenteras fritt från författarnas egna värderingar, 
åsikter och antaganden. 
 
 
 
 

6. RESULTAT 

Under analysprocessen framkom att sjuksköterskor upplever compassion satisfaction genom 
olika beståndsdelar i vårdandet och den omgivande vårdmiljön. Dessa beståndsdelar 
mynnade sedermera ut i tre stycken teman och sex subteman. Dessa teman och subteman 
grundar sig med andra ord på hur vårdandet och den omgivande miljön kan leda till 
sjuksköterskors upplevelser av compassion satisfaction. Teman och subteman är hämtade ur 
de 13 kvalitativa artiklar som bearbetats under analysprocessen. Författarna valde att 
benämna dessa teman som Meningsfulla sammanhang, Givande relationer och 
Energigivande miljöer. Vidare utkristalliserades sex stycken subteman; Att göra gott, Att göra 
skillnad, Bekräftande ögonblick, Ömsesidigt utbyte, Känsla av samhörighet och Stimulerande 
utmaningar. Se tabell 2 nedan för översikt av de teman och subteman som framkommit 
under analysprocessen. 
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Tabell 2: Teman och subteman  
Teman Subteman 
Meningsfulla sammanhang Att göra gott  

Att göra skillnad 
 

Givande relationer Bekräftande ögonblick 
Ömsesidigt utbyte 
 

Energigivande miljöer Känsla av samhörighet 
Stimulerande utmaningar 
 

 
 
I de följande kapitlen presenteras de teman och subteman som framkommit ur 
analysprocessen, samt hur de relaterar till varandra närmare. Redogörelsen för respektive 
subtema är berikade med exempel och citat från de valda artiklarna som har ingått i 
analysen. 
 

6.1.  Meningsfulla sammanhang 

 
Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda innebar att verka i meningsfulla sammanhang, 
vilket lade grund för detta tema. Att vårda upplevdes av sjuksköterskorna som något viktigt 
och meningsfullt vilket gav dem en känsla av att bidra på ett större plan till samhället. 
Sjuksköterskeyrket innebar också känslan av att göra gott för sina medmänniskor och 
upplevelsen av att i många situationer vara en betydelsefull person som kunde utgöra reell 
skillnad gällande patientens framtida hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskans beskrivning 
av att ha ett meningsfullt yrke framkom som bidragande till upplevelsen av compassion 
satisfaction.  Till detta tema kopplades subtema ”Att göra gott” och subtema ”Att göra 
skillnad”.  
 
Subtema ”Att göra gott” handlar om hur sjuksköterskans vårdande är grundad på 
medmänsklighet, en holistisk syn på människan samt innebär att verka i meningsfulla 
sammanhang. När sjuksköterskan har kunskap och förutsättningar att tillfredsställa 
patientens behov ur ett holistiskt perspektiv leder detta till känslor av compassion 
satisfaction. Subtema ”Att göra skillnad” handlar om hur vårdandet leder till sjuksköterskans 
upplevelse av compassion satisfaction i sammanhang där dennes kunskaper och erfarenheter 
gör skillnad för patienter. Subtemat framkom enligt resultatet som sjuksköterskans möjlighet 
att påverka patientens välbefinnande för en betydande del av dennes framtida liv eller genom 
att värna dess rättigheter i särskilt utsatta situationer. Båda dessa subteman presenteras 
närmare i följande kapitel. 
 
 
 

6.1.1. Att göra gott  

I resultatet framkom sjuksköterskornas upplevelse av ”Att göra gott” som att verka i 
meningsfulla sammanhang (Atefi, Abdullah, Wong & Mazlom, 2014; Carlson, Rämgård, 
Bolmsjö & Bengtsson, 2013; Jackson, 2005; Harrowing, 2011; Leach & Yeager, 2013; 
Morrison & Korol, 2014) vilket därmed mynnade ut i detta subtema. Att göra gott innebar att 
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sjuksköterskan upplevde möjlighet att tillgodose patientens behov samtidigt som vårdandet 
skildrades som tillfredsställande för sjuksköterskan: “I think being able to meet someone’s 
needs is pretty extraordinary for me…just being able to do something to make someone’s 
life easier…that’s it for me” (Leach & Yeager, 2013, s.20). Det vill säga, när sjuksköterskan 
upplevde sig ha kompetens och förmåga att identifiera och tillgodose patientens behov 
upplevdes vårdandet som meningsfullt, vilket i sin tur ledde till upplevelsen av compassion 
satisfaction; ”As we gain more experience, we find our jobs all the more meaningful” 
(Malloy, Fahey-McCarthy, Muramaki, Lee, Choi, Hirose & Hadjistavropoulos, 2015, s. 4).  
Compassion satisfaction beskrevs i detta sammanhang exempelvis som att sjuksköterskan 
upplevde välbefinnande, såg fram emot att gå till jobbet nästa dag samt upplevde vårdandet 
som meningsfullt och betydelsefullt (Jackson, 2005). 
 
Att göra gott framställdes vidare som ett altruistiskt motiv till att utbilda sig till sjuksköterska 
(Atefi et al., 2014; Harrowing, 2011). Att göra gott innebar även att sjuksköterskan upplevde 
sig göra gott för samhället i stort; ”be able to really help the community” (Harrowing, 2011, s. 
4). Bland annat framkom det i resultatet att sjuksköterskor verkade även utanför sin 
ordinarie arbetstid, exempelvis genom att hjälpa sina familjemedlemmar och grannar 
(Harrowing, 2011).  Att vårda och att fokusera på patienternas behov sades vidare leda till 
förnyad kraft och en spirituell känsla hos sjuksköterskorna, ett värde som ansågs stå högre än 
pengar och social position (Atefi et al., 2014).  Att vara sjuksköterska upplevdes 
sammanfattningsvis som en del av den personliga identiteten och att visa compassion för 
sina medmänniskor sades bli en moralisk förpliktelse med tiden (Harrowing, 2011). 
 
Att göra gott innebar allt från att exempelvis tillgodose patienternas basala behov, 
administrera läkemedel, lägga om sår till att sörja för psykosociala och spirituella behov. Det 
ansågs vara näst intill omöjligt att tillgodose basala behov utan att samtidigt se till det 
psykosociala och spirituella. Att vårda beskrevs av sjuksköterskorna således som holistiskt 
och komplext (Morrison & Korol, 2014). För att vårdandet skulle leda till compassion 
satisfaction beskrev de mer erfarna sjuksköterskorna att det behövde innefatta mer än 
teknisk skicklighet; “I remember as a new grad I absolutely loved being busy 
administrating i.v. drips, cannulas and meds, but in the long run, it doesn’t give you any 
real satisfaction” (Carlson et al., 2013, s.764). Mer nyblivna sjuksköterskor uppgav att de 
upplevde en högre grad av tillfredsställelse ju skickligare de blev på att identifiera 
patienternas behov och desto mer de utvecklade sina praktiska färdigheter (Jackson, 2005).   
 
Även om sjuksköterskor vårdade under begränsade förhållanden, sett till ekonomiska och 
organisatoriska resurser, beskrevs upplevelsen av att göra gott för andra som att leda till 
compassion satisfaction. Sjuksköterskor skildrade det som en vilja att bidra till samhället och 
att ha compassion för sina medmänniskor (Harrowing, 2011). Att göra gott illustrerades som 
tillfredsställande även i de fall patientens utgång inte blev som önskat; ”I think being able to 
accept your death is one of the biggest parts of life, and I’m impacting that person’s 
life…their life…their choice to die and I’m making it better…If I can make an angry family 
into an accepting family…when the patients and family do well, that means the world to 
me” (Leach & Yeager, 2013, s.20). Resultatet visade således att sjuksköterskor upplevde att 
vårdandet kunde leda till compassion satisfaction trots begränsade förhållanden i 
omgivningen eller att det innebar stora lidanden i exempelvis livets slutskede.  
 

6.1.2. Att göra skillnad   

Sjuksköterskors upplevelse av att göra skillnad framkom som ytterligare ett subtema. Att 
göra skillnad innebar sjuksköterskans upplevelse av att kunna påverka andras framtida liv till 
det bättre vilket också tillförde mening till deras yrkesutövande (Eldh, van der Zipp, 
McMullan, McCormak, Seers & Rycroft-Malone, 2016; Harrowing, 2011; Leach & Yeager, 
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2013, McMullan, McCormak, Seers & Rycroft-Malone, 2015 Morrison & Korol, 2014). Det 
framkom i resultatet att sjuksköterskornas upplevelse av compassion satisfaction uppkom 
genom att exempelvis kunna förbättra en svår situation, att hjälpa de som inte kan hjälpa sig 
själva eller att bidra till att skapa en framtid för andra. Att göra skillnad betydde med andra 
ord att sjuksköterskan upplevde sig vara betydelsefull för patienten och ha kapacitet att utöva 
reellt inflytande gällande andras framtida hälsa och välbefinnande samt bevara patientens 
värdighet i situationer när denne är särskilt sårbar (Eldh et al., 2016; Harrowing, 2011; 
Morrison & Korol, 2014). Att göra skillnad kunde även innebära upplevelsen av att göra 
avtryck genom att exempelvis bekrafta patienten (empowerment), ge patienten och dess 
anhöriga nya kunskaper eller möjlighet att bidra till en patients nya tankebanor gällande sin 
hälsa (Harrowing, 2011). 
 
I resultatet framkom vidare att sjuksköterskan har flera olika roller som vårdare; att ansvara 
för den fysiska vården, den psykosociala vården samt att agera som patientens företrädare. 
Att göra skillnad genom att som sjuksköterska verka som företrädare för patientens hälsa, 
välbefinnande, säkerhet och rättigheter samt att överkomma svårigheter i en krävande 
arbetsmiljö uppkom som något som var givande, gav energi och ledde till sjuksköterskan 
tillfredsställelse (Morrison & Korol, 2014). Att göra skillnad beskrevs även som en utmaning 
där sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter kom andra till godo; ”Knowing one can 
make a difference to someone meant that one’s knowledge and experience was taken into 
account” (Eldh, et al., 2016, s.368). Exempelvis uppgav sjuksköterskor inom äldrevård att 
göra skillnad för en patient med kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar kunde 
innebära förmågan att identifiera deras behov, och på så sätt förbättra patientens framtida 
situation. När sjuksköterskan lyckades med detta och kunde förbättra patientens tillvaro i 
mer utmanande sammanhang upplevdes tillfredsställelsen i att vårda som extra stor (Eldh, et 
al., 2016). 
 
Sjuksköterskor upplevde också att med ökad yrkeserfarenhet skiftade deras fokus från sin 
egen kompetens till att göra skillnad (Jackson, 2005; Leach & Yeager, 2013). Med andra ord 
upplevde sjuksköterskor att upplevelsen av compassion satisfaction inte enbart hade med 
den fysiska vården att göra - utan även med möjligheterna till att göra skillnad, vilken en 
sjuksköterska uttryckte det som; ”I find it extraordinary when…emotionally or mentally 
you’re able to get through to people…I was able to make an impact on them both 
emotionally and physically” (Leach & Yeager, 2013, s.19). Nyblivna sjuksköterskor uppgav 
att upplevelser av compassion satisfaction var knutna till att ha gjort skillnad för patienten 
genom sin förmåga att ge en god vård eller genom att ha lärt sig något nytt som kommit 
patienten till godo (Jackson, 2005). Detta speglades även av mer erfarna sjuksköterskor som 
beskrev att de i början av sin karriär upplevde tillfredsställelse genom att kunna hantera det 
vardagliga vårdandet, medan att tillfredsställelse senare i yrkeslivet handlade om situationer 
där de gjort skillnad för sina patienter (Eldh et al., 2016; Leach & Yeager, 2013).  
 

6.2. Givande relationer  

 
Sjuksköterskornas berättelser vittnade om att relationerna med patienter och anhöriga var 
essentiella för upplevelsen av compassion satisfaction. Sjuksköterskornas upplevelser av 
relationer med patienter och närstående gav därmed upphov till detta tema. Relationer med 
patienter och närstående beskrevs som givande då de kunde bekräfta sjuksköterskornas 
arbete, gav dem nya perspektiv samt innebar en källa till kraft för vårdandet. Positiv 
återkoppling på sjuksköterskornas vårdande samt det ömsesidiga utbytet med patienter och 
närstående berikade sjuksköterskornas egna liv och bidrog till deras upplevelse av 



 

15 

 

 

compassion satisfaction. Till detta tema knöts således subtema ”Bekräftande ögonblick” och 
subtemat ”Ömsesidigt utbyte”.  
 
Subtema ”Bekräftande ögonblick” handlar om den energi och kraft bekräftelse gav 
sjuksköterskan i sitt vårdande. Dessa bekräftande ögonblick bidrog även till sjuksköterskans 
känsla av yrkesmässigt självförtroende, stolthet och upplevelsen av compassion satisfaction. 
Subtema ”Ömsesidigt utbyte” handlar om hur sjuksköterskan upplever ett ömsesidigt utbyte 
av känslor och erfarenheter med patienter och deras anhöriga. Detta ömsesidiga utbyte 
bidrog till sjuksköterskans personliga tillväxt, upplevelse av compassion satisfaction samt 
genererade ny kraft till att vårda. Dessa två subteman presenteras närmare nedan. 
 

6.2.1. Bekräftande ögonblick 

Subtemat bekräftande ögonblick behandlar sjuksköterskornas upplevelser av att hitta kraft i 
vårdandet genom relationen med patienter och deras närstående; ”Being appreciated by 
others was beneficial, and helping the residents could render a sense of gratitude both from 
the residents and from their next of kin” (Eldh, et al., 2016, s.368). Uttryck av tacksamhet 
och uppskattning från patienter och närstående ansågs vara belönande i sig, men uttrycktes 
även vara ett kvitto på ett väl utfört arbete och bidrog på så sätt till sjuksköterskornas 
upplevelse av compassion satisfaction (Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegeney, 2014; 
Harrowing, 2011; McGilton, Boscart, Brown & Bowers, 2014; Perry, 2008; Wrenzel, Shaha, 
Klimmek & Krumm, 2011). Denna form av positiv återkoppling kunde även ge sjuksköterskor 
en känsla av yrkesmässig stolthet (Harrowing, 2011). I resultatet framkom att bekräftande 
ögonblick innebar uttryck av tacksamhet och uppskattning, men det kunde även innebära 
stöd och support från patienter och närstående i svåra situationer (Wrenzel et al., 2011; 
Drury et al., 2014). Dessa bekräftande ögonblick gav sjuksköterskorna en ökad yrkesmässig 
självsäkerhet och nämndes vara en av de främsta anledningarna till att sjuksköterskorna 
upplevde compassion satisfaction (McGilton et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev vidare 
att bekräftelse från patienter och närstående gjorde att de hittade ny kraft att fortsätta vårda, 
och genom att se till att få ”de små sakerna rätt”, kunde de även etablera meningsfulla och 
förtroendefulla relationer med patienterna (Perry, 2008). En sjuksköterska skildrade 
upplevelsen av bekräftelse på detta sätt; ”You want to know how I keep going? I know that 
rewards of this job often come at the times you least expect it and in the smallest of thanks” 
(Perry, 2008, s. 90).  Bekräftelse i form av positiv återkoppling från patienter och anhöriga 
beskrevs vara ”inbyggt” i jobbet som sjuksköterska och ett incitament för att stanna i yrket 
även om det innebär att möta lidande och sorg (McGilton et al., 2014; Perry 2008). På så vis 
kunde ögonblick av bekräftelse även väga upp för mer negativa aspekter av 
sjuksköterskeyrket och leda till compassion satisfaction. Slutligen framkom bekräftande 
ögonblick även som en del av en ”positiv cykel” av exemplariskt vårdande. Med det menades 
att en patient som upplever god vård och ger uttryck för tacksamhet och uppskattning, ger 
sjuksköterskan den tillfredsställelse och kraft som gör att hen har energi att fortsätta vårda 
patienter efter sin bästa förmåga (Perry, 2008).  

6.2.2. Ömsesidigt utbyte 

Subtemat ”Ömsesidigt utbyte” tog form utifrån sjuksköterskornas upplevelse av att det inte 
enbart är de som ger av sig själva i vårdandet, utan att de också får något tillbaka av patienter 
och anhöriga. Med andra ord upplevde sjuksköterskorna att det fanns ett ömsesidigt utbyte 
mellan dem, patienter samt patienternas närstående. Detta ömsesidiga utbyte visade sig 
enligt resultatet ge sjuksköterskorna ett mervärde i sin yrkesutövning vilket kunde bidra till 
upplevelser av compassion satisfaction (Carlson et al., 2013; Eldh et al., 2016; Jackson, 2005; 
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Malloy, 2015; McGilton et al., 2014; Perry, 2008; Wenzel et al., 2011; Wilkes, Doull, Ng Chok 
& Mashingaidze, 2015).  
 
Relationen mellan sjuksköterskan och patienten medverkade till upplevelsen av vårdandet 
som berikande och meningsfullt samt bidrog till synen på sjuksköterskeyrket som något 
”mer” än ett jobb som utförs mot betalning (Harrowing, 2011; Malloy 2015).  Dessa relationer 
beskrevs av sjuksköterskorna som präglade av ömhet och tillit, inte enbart från 
sjuksköterskornas sida, utan sjuksköterskorna beskrev även upplevelsen av att patienterna 
visade genuin ömhet för dem (McGilton et al., 2014). Vidare beskrevs humor och glädje också 
prägla relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt vara en viktig beståndsdel i 
själva vårdandet; ”She makes everybody laugh and its such good medicine, brilliant and the 
patients love it as well and I’m sure it helps, helps speed their recovery” (Jackson, 2005, 
s.89).  Att vårda med en lekfull känsla och med en positiv attityd sades smitta av sig och göra 
relationerna med patienterna än mer belönande för sjuksköterskan i form av ny energi 
(Perry, 2008). 
 
I resultatet framkom vidare att relationen med patienter och anhöriga var en av de främsta 
anledningarna till att sjuksköterskorna ville fortsätta arbeta inom vården; ”I feel connected to 
each and every patient in some way” and ”I can’t imagine doing anything else” (Morrison & 
Korol, 2014, s.3474). Upplevelser av relationer som bidragande till compassion satisfaction 
framträdde särskilt tydligt gällande sjuksköterskors upplevelser av att vårda inom 
äldreomsorgen där relationerna med patienter och anhöriga var av mer långvarig karaktär 
(Carlson et al., 2013; Eldh et al., 2016; McGilton et al., 2014).  Vidare visade resultatet även 
att sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med svårt sjuka patienter, inom exempelvis 
cancervård, trots mötet av stort mänskligt lidande, innebar compassion satisfaction via 
relationen med patienter och dess närstående. I dessa fall sades relationen med patienterna 
och deras anhöriga bidra till sjuksköterskans förmåga att se på sitt eget liv utifrån nya 
perspektiv samt kunna skapa mening även i de svåra situationer som de mötte i sitt yrke 
(Wenzel et al., 2011; Perry, 2008).  Dessa svåra situationer sågs av sjuksköterskorna som 
meningsskapande ögonblick av medmänsklighet; ”I don’t have to look far every day to see 
my purpose in life. It is in front of me daily. My patients really need me” (Perry, 2008, s.89). 
Relationen mellan sjuksköterskan och patienten benämndes vidare som ögonblick av 
medmänsklighet. Med det menades att sjuksköterskorna fick kraft till vårdandet genom 
patientrelationen och att deras motiv för vårdandet uppstod ur compassion när 
sjuksköterskan kunde sätta sig in i patientens lidande (Perry, 2008).  
 
I resultatet framkom sammanfattningsvis att sjuksköterskan drog lärdom av patienternas 
livsöden och erfarenheter och att detta utbyte gav dem möjlighet att se på sitt eget liv med 
nya glasögon; ”I am grateful to have a job like this. It makes me grow (...)” (Malloy et al., 
2015, s. 5) Patienternas livserfarenheter och berättelser ansågs utgöra en grund för 
sjuksköterskans reflektioner över sitt eget liv och sina egna relationer och gav därför yrket 
ytterligare behållning (Eldh et al., 2016; McGilton et al., 2014).  

6.3. Energigivande miljö 

Sjuksköterskornas upplevelser av en energigivande miljö grundlade detta tema. 
Energigivande miljöer gav sjuksköterskorna kraft i vårdandet genom upplevelsen av 
samhörighet med andra på arbetsplatsen och innebar tillfällen för lärande samt utveckling. 
Arbetsgruppen kunde tillföra energi i vårdandet och tillfällen för lärande och utveckling 
bidrog till sjuksköterskornas upplevelser av compassion satisfaction. Ur detta tema framkom 
således subtema ”Känsla av samhörighet” och subtema ”Stimulerande utmaningar”.  
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Subtema ”Känsla av samhörighet” handlar om hur sjuksköterskans omgivande miljö kan 
bidra till energi och förnyad kraft till vårdandet samt hur känslan av att dela upplevelser och 
erfarenheter kan bidra till upplevelsen av compassion satisfaction. Subtema ”Stimulerande 
utmaningar” handlar om sjuksköterskans upplevelse av den omgivande miljön och dess 
tillfällen för lärande, utveckling och inbyggda utmaningar som bidragande till compassion 
satisfaction. Dessa två subteman presenteras närmare i följande kapitel. 

6.3.1. Känsla av samhörighet 

I resultatet framkom att sjuksköterskan uppfattade känsla av samhörighet med sina 
arbetskamrater som något stärkande och energigivande, och ansågs därmed som bidragande 
till upplevelsen av compassion satisfaction (Atefi et al., 2014; Eldh et al., 2016; Jackson, 
2005; McGilton et al., 2014; Wenzel; 2011; Wilkes et al., 2015). Vikten av förtroendefulla och 
stödjande relationer mellan sjuksköterskor och deras kollegor poängterades som en 
betydande faktor för upplevelsen av compassion satisfaction (Atefi et al., 2014; McGilton et 
al., 2014).  Goda arbetsrelationer präglades enligt sjuksköterskorna av att hjälpas åt, att ha 
förtroende för varandra samt visa omtanke och förståelse för varandra. Vidare beskrevs 
samarbete som ett sätt att utnyttja varandras styrkor i syfte att förbättra patientens vård 
ytterligare, vilket gav sjuksköterskorna känsla av compassion satisfaction (McGilton et al., 
2014). Känsla av samhörighet var dessutom en viktig faktor för sjuksköterskors intention att 
stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats; ”Supportive and meaningful relationships among 
nurses and their co-workers emerged as an important factor influencing intention to stay” 
(McGilton et al., 2014, s.920). Även om sjuksköterskans arbete ansågs vara självständigt till 
sin natur, med eget ansvar för sin yrkesutövning, framkom att känsla av samhörighet även 
spelade en stor roll för att motverka känslor av ensamhet och för att istället känna sig som 
delaktig i en gemenskap (Eldh et al., 2016). 
 
Många sjuksköterskor upplevde goda relationer med sina arbetskamrater som en möjlighet 
att diskutera händelser med varandra, dela upplevelser, bekräfta varandras känslor samt som 
en resurs för att kunna hantera förluster eller för att bara kunna skratta tillsammans 
(Jackson, 2005; Wenzel et al., 2011; Wilkes et al., 2015). Känsla av samhörighet beskrevs 
med andra ord särskilt som en tillgång och ett sätt att hitta kraft i vårdandesituationer där 
sjuksköterskor möter stort lidande eller upplever professionell sorg; ”I can just think about 
having a group and talking about it validating each others’ feelings and giving you a sense 
that what you were doing is meaningful and does help people” (Wenzel, et al., 2011, s. 
E227). Enligt resultatet beskrevs arbetslaget som en resurs som kunde användas för 
informella debriefings när sjuksköterskorna ställts inför trauman, sorg eller andra svåra 
situationer. Genom dessa informella debriefings upplevde sjuksköterskorna stöd från sina 
arbetskamrater vilket var ett sätt att hitta kraft till att fortsätta vårda (Wenzel et al., 2011). 
 

I resultatet framkom slutligen att för mer nyblivna sjuksköterskor innebar känsla av 
samhörighet en avgörande faktor för upplevelsen av compassion satisfaction då det medförde 
möjlighet till stöd, feedback och trygghet men även möjligheten uppleva skratt och glädje på 
jobbet. Arbetslaget beskrevs även som en viktig faktor för nyblivna sjuksköterskor gällande 
lärande och utveckling och som ett sätt att få återkoppling på sin egna yrkesutövning 
(Jackson, 2005). Detta finns utförligare beskrivet under subtema ”stimulerande utmaningar” 
nedan. 
 

6.3.2. Stimulerande utmaningar  

Sjuksköterskornas upplevelse av lärande och möjligheter till utveckling inom yrket bidrog till 
både personlig utveckling och compassion satisfaction (Drury et al., 2014; Harrowing, 2011; 
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McGilton et al., 2014; Malloy, 2015; Jackson, 2005). Utifrån dessa beskrivningar formades 
således subtemat ”Stimulerande utmaningar”, vilket ses av författarna till detta arbete som 
upplevelsen av en energigivande miljö med tillfällen för lärande, utveckling och inbyggda 
utmaningar. 
 
Enligt resultatet gav utbildning sjuksköterskorna ny kraft att vårda, nya kunskaper ledde 
vidare till upplevelsen av nöjdare patienter samt innebar en ökad yrkesmässig självsäkerhet. 
Ett ständigt pågående lärande beskrevs av sjuksköterskorna som en form av personlig tillväxt 
och ett sätt att bibehålla förmågan att känna compassion för sina patienter (Harrowing, 
2011). Tillfällen för lärande visade sig också vara ett incitament för sjuksköterskor att stanna 
kvar på sin nuvarande arbetsplats och möjligheter att öka sin kompetens och utvecklas i sin 
yrkesroll sades vara förknippat med upplevelsen av compassion satisfaction (McGilton et al., 
2014).  
 
Positiva förebilder och mentorskap visades sig, enligt resultatet, vara ytterligare en möjlighet 
till utveckling som ledde till sjuksköterskornas upplevelse av compassion satisfaction (Drury 
et al., 2014; Malloy et al., 2015). Mentorskap av mer erfarna sjuksköterskor upplevdes som 
ett coachande och utmanande stöd för de mer nyblivna sjuksköterskorna vilken var 
essentiellt för upplevelsen av compassion satisfaction. Mentorskap var även något som 
upplevdes som utvecklande för den som agerade som mentor själv då det både innebar en 
utmaning samt ett ömsesidigt utbyte av lärande; ” I see that as a co-mentoring opportunity. 
Where I can mentor them, but at the same time they’re definitely mentoring me and I’m 
learning new things from them” (Malloy et al., 2015, s.5). Enligt resultatet hade nyblivna 
sjuksköterskor behov av att få sina prestationer bekräftade av sina arbetskamrater och att 
som nybliven sjuksköterska få sina förmågor bekräftade ledde till compassion satisfaction. 
Vidare beskrev nyblivna sjuksköterskor nya lärdomar som något spännande och som en del 
av en bra arbetsdag. Sammanfattningsvis framkom att nyblivna sjuksköterskor upplevde 
behovet av stöd, lärande och återkoppling via sina arbetskamrater som grundläggande för 
deras upplevelser av compassion satisfaction (Jackson, 2005). 
 
I resultatet framkom med andra ord att möjligheter till utmaningar i yrket något som kunde 
bidra till compassion satisfaction; ”being challenged, but also rising to that challenge and 
having a sense of accomplishment around that” (Wilkes et al., 2015, s.660). Utmaningar 
kunde också ses som att arbeta i ett yrke med stor variation samt med möjlighet att bidra till 
utveckling vilket bidrog till lust att vårda. Exempelvis upplevde sjuksköterskor att arbeta med 
äldre och multisjuka patienter inom äldrevården som en rik miljö för lärande och utmaningar 
på grund av patienternas komplexa sjukdomstillstånd. Detta tillförde variation och 
utmaningar i arbetet som uppskattades av sjuksköterskorna (McGilton et al., 2014). Slutligen 
framkom det i resultatet att sjuksköterskor ansåg att yrket i sig innebar att de även 
utvecklades och växte som människor genom de utmaningar som fanns i den omgivande 
vårdmiljön (Drury et al., 2014; Wilkes et al., 2015).  
 

7. DISKUSSION 

I följande kapitel kommer resultatdiskussion, metoddiskussion samt etikdiskussion 
presenteras. Därefter följer författarnas förslag på vidare forskning samt slutsatser.  
Resultatets syntetiserande teman och subteman kommer i resultatdiskussionen reflekteras i 
förhållande till sjuksköterskans ansvar, tidigare forskning samt diskuteras i förhållande till 
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Jean Watsons teori om mänsklig omsorg. Som avslut till metoddiskussionen lyfter 
författarna upp begränsningar i förhållande till examensarbetet.  
 

7.1. Resultatdiskussion 

 
Sjuksköterskans upplevelse av att verka i meningsfulla sammanhang som bidragande till 
compassion satisfaction framkom i detta examensarbete. Att vara sjuksköterska visade sig 
innebära något mer än att inneha ett visst yrke eller att utföra ett arbete mot betalning. Att 
vara sjuksköterska upplevdes som en del av en identitet och medförde upplevelser av 
meningsfullhet genom att göra gott och att göra skillnad. Som sjuksköterska beskrevs även 
tillfredsställelsen av att bidra till samhället i stort och som att ha compassion för sina 
medmänniskor. Förmåga till compassion är kopplat till sjuksköterskans syn på sin egna 
identitet och professionalitet (McCaffrey & McConnel, 2015). Att bidra till samhället och att 
kunna påverka människors hälsa och välbefinnande till det bättre upplevdes, enligt 
resultatet, av sjuksköterskorna som meningsskapande och en av de största bidragande 
faktorerna till att de valde att fortsätta inom yrket. Även Watson (2012), menar att 
sjuksköterskeprofessionen spelar en betydande roll för mänskligheten genom sina kollektiva 
vårdande handlingar. Exempelvis nämner hon i sin första caritativa faktor, humanistisk-
altruistiskt värdesystem, hur vårdandet bygger på kärlek och medkänsla  
för både sig själv och andra. Sjuksköterskans vårdande handlingar är enligt henne ett uttryck 
för medmänsklighet och en moralisk förpliktelse att värna människans värdighet. I resultatet 
framkom dessutom att även de sjuksköterskor som verkade i länder med begränsade resurser 
och vårdade under spartanska förhållanden beskrev sig uppleva compassion satisfaction 
genom att bidra till samhället i stort i sin yrkesroll. Detta speglas av tidigare vårdvetenskaplig 
forskning som visat att det inte är hos alla sjuksköterskor som emotionell stress och en hög 
arbetsbelastning leder till fysisk och psykisk ohälsa (Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2016).  
 
Sjuksköterskans upplevelse av att göra gott samt att göra skillnad framkom i detta 
examensarbete. Det innebar att sjuksköterskan upplevde compassion satisfaction när hen 
hade kapacitet och förutsättningar att identifiera och tillfredsställa patientens behov eller att 
påverka dennes framtida hälsa och välmående. Detta kan sättas i relation till tidigare 
forskning vilken visat att hög arbetsbelastning i kombination med emotionell stress samt 
bristande förutsättningar att vårda kan leda till fysisk och psykisk ohälsa hos sjuksköterskan, 
eller leda till compassion fatigue. Vidare kan sjuksköterskans ohälsa och bristande 
compassion i sin tur leda till minskad patientnöjdhet, ett större antal medicinska 
felaktigheter samt förlängda vårdtider (Duarte et al., 2016). Med andra ord är 
sjuksköterskans förutsättningar att vårda såväl viktiga för sjuksköterskans upplevelse av 
compassion satisfaction som för patientsäkerheten. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har 
sjuksköterskan skyldighet att skydda patienten från vårdskada (SFS 2017:30). 
Sjuksköterskans upplevelser av compassion satisfaction visade sig enligt resultatet vidare 
vara nära förknippat med upplevelsen av att kunna tillgodose patienters fysiska, psykosociala 
och spirituella behov. Upplevelsen av compassion satisfaction beskrevs stå i relation till 
sjuksköterskans möjlighet att identifiera och tillfredsställa patientens behov ur ett holistiskt 
perspektiv. När dessa förutsättningar fanns beskrevs vårdandet även kunna ge upphov till en 
spirituell känsla hos sjuksköterskorna själva. Detta knyter an till Watson’s (2012) uppfattning 
att sjuksköterskan bör sträva efter att se den spirituella människan, inklusive dess behov, 
vilken existerar bakom den medicinska diagnosen. På så sätt menar Watson (2012) att 
sjuksköterskan kan framkalla en ökad självkännedom samt en inneboende kapacitet för att 
vårda och hela såväl patienten som sig själv. Även Stamm (2010) beskriver compassion 
satisfaction som den tillfredsställelse som uppstår genom vårdandet när sjuksköterskan kan 
tillgodose den lidandes behov vilket överensstämmer med resultatet av detta examensarbete.  
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Relationen med patienter och anhöriga framkom i resultatet som essentiellt för 
sjuksköterskans upplevelse av compassion satisfaction. En god relation med patienter och 
närstående innebar stunder av bekräftelse som gav sjuksköterskan förnyad kraft att vårda 
samt kunde stärka sjuksköterskans professionella självförtroende. Sjuksköterskan har även, 
enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, ansvar för att etablera en 
förtroendeingivande relation med patienter och anhöriga (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017). Likaså poängterar Watson (2008) vikten av en förtroendefull relation mellan 
sjuksköterska och patient, vilket hon bland annat beskriver i sin fjärde caritativa faktor; 
mänskliga omsorgsrelationer präglade av tillit. I resultatet beskrevs sjuksköterske-
patientrelationen som ett ömsesidigt utbyte, där sjuksköterskan förutom att hitta kraft i att 
vårda, även kunde växa på ett personligt plan genom att ta del av patienters erfarenheter och 
levnadsöden. Det ömsesidiga utbytet väckte även eftertanke och reflektion hos 
sjuksköterskan över sitt eget liv och sina egna relationer. Patientrelationerna beskrevs likaså 
som präglade av en ömsesidig ömhet och tillgivenhet. Resultatet knyter vidare an till 
Watson’s (2012) teori om transpersonell relation vilken hon beskriver som en djupare, 
själslig gemenskap mellan sjuksköterska och patient. Resultatet knyter också an till Watsons 
(2012) teori om transpersonellt vårdande stunder vilka innebär gemensamt skapade 
erfarenheter som påverkar såväl patient som sjuksköterska. Vidare visade resultatet av detta 
examensarbete att sjuksköterskan ansåg att relationen med patienter och anhöriga, utöver att 
bidra med förnyad kraft och energi till vårdandet, kunde väga upp för de aspekter inom yrket 
som upplevdes som mer negativa. Bland annat beskrevs en positiv cykel av vårdande, där en 
god omvårdnad resulterade i bekräftelse från patienter och anhöriga vilket i sin tur gav 
förnyad energi till sjuksköterskan att fortsätta ge en så god omvårdnad som möjligt. Vid svåra 
situationer använde sjuksköterskor såväl relationen med patienten och dess anhöriga samt 
sina arbetskamrater i syfte att skapa mening ur lidande och en känsla av att ha gjort sitt bästa 
för patienten. Resultatet visade även att sjuksköterskor kunde uppleva compassion 
satisfaction trots att patientens utgång inte blev som önskat, så länge de hade haft möjlighet 
att lindra patientens lidande. Med andra ord upplevdes att göra gott eller att göra skillnad 
inte alltid som att bota eller kunna hela, utan även som att lindra lidande i svåra skeenden av 
livet och att vårda ur ett holistiskt perspektiv.  Även ovanstående kan kopplas till Watson’s 
(2012) teori om transpersonellt vårdande stunder, vilka beskrivs som bidragande till såväl 
patientens som sjuksköterskans livserfarenheter, men även som ett sätt att återskapa inre 
harmoni och en känsla av att vara i kontakt med sitt inre spirituella jag. I resultatet framkom 
vidare att sjuksköterske-patientrelationen sågs som ett tecken på medmänsklighet samt att 
kraft till vårdande kunde uppstå när sjuksköterskan satte sig in i patientens lidande. Detta är 
enligt författarna till detta examensarbete intressant då Watson (2008) menar att själva 
omsorgsrelationen mellan sjuksköterska och patient i sig är helande. Hennes tredje caritativa 
faktor, att utveckla känslighet mot självet och andra, knyter också an till ovanstående, då 
hon beskriver vikten av att vara fullt närvarande i mötet med patienten. Detta för att 
sjuksköterskan bör vara medveten om både sina egna och patientens känslor vilken enligt 
resultatet i detta arbete beskrevs som extra viktigt i situationer då sjuksköterskan mötte stora 
lidanden, exempelvis i livets slutskede. 
 
Sjuksköterskans upplevelse av energigivande omgivningar som bidragande till upplevelsen av 
compassion satisfaction framkom i detta examensarbete. Sjuksköterskans känsla av 
samhörighet med fokus på goda relationer till sina kollegor gav möjlighet att diskutera 
händelser, dela upplevelser samt att bekräfta varandras känslor. Detta upplevdes av 
sjuksköterskan som att vara av stor vikt för att skapa förnyad kraft i vårdandet enligt 
resultatet. En känsla av samhörighet bidrog med andra ord till compassion satisfaction och 
gjorde att sjuksköterskorna såg fram emot att gå till jobbet nästa dag. Ett gott samarbete 
bidrog ytterligare till compassion satisfaction genom att arbetslaget kände till och använde 
varandras styrkor för patientens bästa. I resultatet framkom även att arbetskollegor användes 
för informella debriefings vid situationer med hög emotionell stress i syfte att skapa ny kraft 
att vårda. Tidigare forskning har visat att vårda patienter utan tid och möjlighet att hantera 
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och reflektera över det lidande och den sorg som sjuksköterskan möter i sin yrkesutövning 
ökar risken att utveckla compassion fatigue (Houck, 2013, Stamm, 2010) vilket kan sägas 
stärka detta examensarbetes resultat att omgivningen istället kan bidra till förnyad kraft i 
vårdandet genom möjligheten att dela med sig av och bekräfta varandras känslor i svåra 
situationer. Stimulerande utmaningar via lärande, positiva förebilder och handledning 
bidrog också enligt resultatet till upplevelsen av en energigivande omgivning där 
sjuksköterskor fann kraft i att vårda och upplevde compassion satisfaction. I resultatet 
framkom också att sjuksköterskor ansåg lärande som viktigt för att bibehålla deras förmåga 
till compassion. Detta är nära förknippat med Watson’s (2012) tankar om att sjuksköterskans 
egna livserfarenheter och personliga utveckling spelar in på förmågan att vårda och att denna 
kan förfinas på olika sätt. Vidare beskriver Watson (2008) i sin andra caritativa faktor, att 
inge tro och hopp, att sjuksköterskan genom självutveckling kan uppnå en djupare 
medvetenhet och få förnyad energi i mötet med sina patienter. I hennes andra caritativa 
faktor beskriver hon likaledes vikten av att sjuksköterskan är autentisk och medveten om sitt 
egna inre för att kunna vårda såväl sig själv som patienten. 
 
I resultatet framkom slutligen att sjuksköterskans grund för vårdandet var präglat av 
compassion och känslan av medmänsklighet. Detta stämmer överens med den vårdteoretiska 
innebörden av begreppet compassion som motivationen för själva vårdandet av den lidande 
människan (Eriksson, 2001; Dunn, 2009; Watson, 2008; Wiklund Gustin, 2012). Bristande 
compassion kan dessutom, enligt tidigare forskning, visa sig genom patientens upplevelser av 
frustration, känslor av ensamhet samt förlust av värdighet (Sinclair et al., 2016). Till det, 
menar Watson (2012), att sjuksköterskans vårdande handlingar enbart bör bedömas utifrån 
patientens perspektiv, det vill säga att om vårdandet lett till ett ökat välbefinnande för 
patienten anses omvårdnaden som god. Vidare beskriver Watson (2012) vikten av 
sjuksköterskans förmåga till att känna kärlek och ha medkänsla för sig själv innan hen kan 
vårda andra via de caritativa faktorerna/processerna samt transpersonellt vårdande och ger 
förslag på aktiviteter vilka kan bidra till att utveckla sjuksköterskans förmåga till detta, så 
som exempelvis meditation eller yoga. Slutligen har sjuksköterskan ett ansvar enligt ICN:s 
etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) för att vårda sig själv för att kunna vårda 
andra. 
 

7.2. Metoddiskussion  

Förförståelse kring det fenomen som studeras inkluderar bland annat teoretisk kunskap, 
tidigare erfarenheter och förutfattade meningar som författarna till ett arbete har. 
Förförståelsen kan komma att omedvetet prägla studiens innehåll, tolkningar och resultat 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Problematiken kring förförståelse hanterades av 
författarna till detta examensarbete genom att medvetandegöra samt öppet redovisa den för 
läsaren. Författarnas tidigare arbetslivserfarenheter samt den verksamhetsförlagda delen av 
sjuksköterskeutbildningen har bidragit till författarnas mening att det finns ett behov av 
vidare forskning kring sjuksköterskans välbefinnande och förmåga att hitta kraft i att vårda. 
Detta ledde således in författarna på valet av ämne för detta examensarbete, dock 
efterfrågades ämnet även från en forskargrupp vid Mälardalens Högskola, akademin för 
hälsa, vård och välfärd. Författarna till detta examensarbete kände inte till begreppet 
compassion satisfaction innan den inledande litteratursökningen varvid en förförståelse 
kring begreppet saknades. Dock hade författarna en förförståelse kring sjuksköterskors olika 
sätt att hantera en hög arbetsbelastning samt hur den kunde komma att påverka deras 
vårdande samt bemötande av patienter. Även detta kom att bidra till författarnas intresse för 
det valda ämnet för examensarbetet. Författarna hade även en förförståelse kring 
sjuksköterskors upplevelse av att faktorer som arbetstider, lön och ledning påverkar 
välbefinnande på arbetsplatser. Dessa faktorer har dock inte framkommit som att leda till 
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sjuksköterskors upplevelse av compassion satisfaction i detta examensarbete som i huvudsak 
fokuserat på hur sjuksköterskan hittar kraft i att vårda. På så sätt har författarna till detta 
examensarbete försökt undvika att omedvetet prägla resultatet i detta arbete. 

 
Den inledande litteratursökningen visade att det finns en mindre mängd utförda kvalitativa 
studier jämfört med antalet kvantitativa studier gällande sjuksköterskan och compassion 
satisfaction. Många av de vetenskapliga artiklar som behandlar sjuksköterskans upplevelse 
av compassion satisfaction har hittills genomförts med hjälp av kvantitativ metod eller 
mixed-method. Det innebär exempelvis att forskare har samlat svar från enkäter med slutna 
numeriska svarsalternativ, eller kombinerat sådana enkäter med möjlighet för deltagare att 
skriva egna kommentarer till utvalda svarsalternativ. Exempelvis har Stamm (2010) 
utvecklat ett validerat frågeformulär för skattning av upplevd professionell livskvalitet som 
använts vid många kvantitativa studier eller mixed-methods gällande sjuksköterskors 
arbetssituation. Samtidigt är antalet studier som fokuserat på att undersöka sjuksköterskans 
levda erfarenheter fram till dagens datum begränsade till antalet. Författarna till detta 
examensarbete såg därför tidigt ett behov av att skapa ytterligare kunskap om vad det är i 
vårdandet som ger sjuksköterskor kraft, även i situationer där sjuksköterskan möter stort 
lidande eller arbetar i en arbetsmiljö med begränsade organisatoriska och ekonomiska 
resurser. Tidigt under arbetets gång insåg författarna att metodvalet skulle innebära en 
utmaning till följd av utbudet av kvalitativt material som kunde svara på arbetets syfte samt 
ställa krav på metodologiska kunskaper. Enligt Evans (2002) kan text kan inte 
sammanställas och analyseras på ett lika objektivt sätt så som numeriska data i kvantitativa 
studier. Istället är fokus i en kvalitativ litteraturstudie att skapa en ökad förståelse genom att 
finna det som är gemensamt och återkommande för det som skall undersökas (Friberg, 
2017a). Ett allt för litet urval av kvalitativa artiklar med bearbetade data skulle kunna 
påverka analysprocessen samt resultatet i detta examensarbete, därför har författarna sökt 
efter och valt ut så många artiklar med relevant kvalitativt innehåll för syftet som möjligt. 
Andra metodval som funnits har varit att genomföra en allmän litteraturöversikt eller 
intervjustudie. En litteraturöversikt hade gjort det möjligt att använda kvantitativa 
datamaterial i processen samt varit lämplig vid skapande av en helhetsförståelse, dock inte 
gett lika djup förståelse kring sjuksköterskans upplevelse av vad som leder till compassion 
satisfaction som en litteraturanalys. En intervjustudie hade gett nya resultat och en djupare 
förståelse i förhållande till en litteraturöversikt, däremot gett ett mindre urval än vald metod.  

 
Författarna valde att genomföra en beskrivande litteraturanalys enligt den modell som är 
skildrad av Evans (2002). Evans har beskrivit ytterligare en modell för litteraturanalyser, 
med en tolkande syntes, vilken dock valdes bort då författarna hade för avsikt att genomföra 
en så textnära analys som möjligt i enlighet med vad som beskrivs av Friberg (2017a) vara 
lämpligt för examensarbeten på kandidatnivå. Under analysprocessen uppkom dock 
funderingar hos författarna kring svårigheten att använda beskrivande syntes gällande 
uppsatsens valda ämne och syfte.  Dels upplevdes ämnet som komplext i sig samt syftet att 
analysera sjuksköterskors subjektiva upplevelser ställer krav på författarnas förmåga att söka 
efter djupare, gemensamma nämnare för dessa upplevelser. Författarna upplevde sig därmed 
emellanåt behöva läsa mellan raderna för att kunna nå den egentliga meningen bakom den 
nedskrivna texten. Ett visst mått av tolkande syntes upplevdes med andra ord nödvändig för 
att analysen av data skulle utkristalliseras i innehållsrika teman och subteman. Författarna 
har dock iakttagit stor försiktighet vad gäller tolkandet under analysprocessen för att inte 
riskera vetenskaplig oredlighet. Författarna har varit nogsamma i hur nyckelfynd har 
syntetiserats till teman och subteman på ett så textnära tillvägagångssätt som möjligt. 
Nyckelfynden har därför ej översatts till svenska för att inte riskera förvrängning av data. 
Enheterna har även kodats på ett sådant sätt så att de skulle kunna härledas tillbaka och 
kontrolleras i den ursprungliga källan. Vidare ströks de nyckelfynd som inte ansågs kunna 
svara på syftet med detta examensarbete. Under analysprocessen relaterades likheter och 
skillnader mellan de olika artiklarna och de nyckelfynd som valdes ut granskades därefter 
kritiskt av författarna i syfte att avgöra om de svarar på författarnas syfte med 
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examensarbetet. Denna naturliga del av analysprocessen bidrog till att antalet nyckelfynd 
minskades under analysens gång, men dess slutliga resultat blev mer substansrikt och 
kärnfullt. Denna process och självkritiska granskning som författarna försökt göra under 
arbetet med analysen kan bidra till att öka detta examensarbetes trovärdighet. Trovärdighet, 
enligt Rosberg (2012), har bland annat att göra med om de tolkningar som gjorts är rimliga i 
förhållande till det som utgör underlaget för tolkningarna. 

 
En granskning har gjorts gällande artiklarnas vetenskapliga kvalitet för att säkerställa 
examensarbetets trovärdighet, giltighet och överförbarhet enligt Polit och Beck (2017).  Totalt 
valdes 13 artiklar med kvalitativ ansats ut och inkluderades i detta examensarbete. Dessa 
artiklar kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017a) förslag för kvalitetsgranskningsfrågor för 
att säkerhetsställa en god vetenskaplig kvalitét. Författarna omformulerade 
granskningsfrågorna till ja/nej frågor och artiklarna poängsattes med maxpoäng 14, där 
författarna själva ansåg att poäng över 10 var av hög kvalitet. Då 
kvalitetsgranskningsfrågorna omformulerades och riskerades att tolkas av författarna själva 
kan detta medfört minskad trovärdighet, dock medförde också poängsystemet att 
lågkvalificerade artiklar exkluderades vilket kan bidra till att öka detta examensarbetes 
trovärdighet. Metoderna i de 13 artiklarna var övervägande deskriptiva fenomenologiska 
intervjustudier och fokusgrupper med semi-strukturerade intervjufrågor vilket kan gynna 
författarnas intention att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som leder till 
compassion satisfaction. Fenomenologiska studier söker efter upplevelser och levda 
erfarenheter i syfte att förstå dessa (Polit & Beck, 2017).   

 
Trovärdighet innebär hur sanningsenligt data har behandlats, det vill säga hur urval, 
insamling och analysprocessen har gått tillväga (Polit & Beck, 2017). För att ett resultat skall 
vara trovärdigt krävs även giltighet, med giltighet avses hur sanna resultaten är (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012) och hur väl det stämmer överens med verkligheten (Polit & Beck, 
2017). För att skapa trovärdighet för detta examensarbete har författarna öppet redogjort för 
hela arbetsprocessen. För hur urval, insamling med fullständig sökmatris samt inklusions- 
och exklusionskriterier och hur analysprocessen gått tillväga samt diskuterat kring hur denna 
process kan ha kommit att påverka resultatet. Det som riskerat påverka detta arbetes 
trovärdighet negativt kan hänvisas till ett litet antal utförda kvalitativa studier som var 
relevanta i förhållande till syftet som kunde utgöra detta arbetets urval. Vidare skulle graden 
av författarnas tolkning under analysprocessen kunnat utgöra en risk mot arbetets 
trovärdighet, detta har dock hanterats genom att författarna medvetandegjort denna risk 
samt haft kriterier för hur teman och subteman skulle kunna styrkas med grund i de valda 
artiklarna. Bland annat har författarna genom att ha medvetandegjort denna risk även 
hanterat detta genom att säkerställa att nyckelfynd inte använts på ett sådant sätt att de 
riskerat ha plockats ur sitt sammanhang och på så sätt tillskrivits en ny innebörd. 

 
För att eftersträva giltighet har författarna följt forskningsetiska codex och undvikit 
förvrängning, förfalskning eller fabricering av data, samt även medvetandegjort sin egna 
förförståelse och lagt den åtsidan under analysprocessen för att inte riskera påverkan på 
resultatet. Resultat är uteslutande baserat på peer-reviewed datamaterial vilket också bidrar 
till ökad giltighet. Slutligen är deltagarna i de utvalda artiklarna av blandade åldrar, med 
varierande lång yrkeserfarenhet som sjuksköterska, verksamma inom ett flertal olika 
verksamheter samt från ett flertal olika länder vilket kan bidra till arbetets giltighet. Genom 
denna variation av deltagare i de valda artiklarna kom författarna till detta arbete att söka 
efter det som är gemensamt för sjuksköterskans upplevelser av vad som leder till compassion 
satisfaction, oavsett tidigare livs- och yrkeserfarenheter samt de organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningar som de verkar i. 

 
Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 
eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2017). Artiklarna som 
valts ut speglar den legitimerade sjuksköterskans upplevelser, oavsett verksamhetsområde, i 
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syfte att kunna finna det som är gemensamt för sjuksköterskans upplevelse av professionell 
livskvalitet. Dock har artiklar som behandlat specialistsjuksköterskors- samt barnmorskors 
upplevelser exkluderats, likväl som upplevelser erfarna av andra yrkeskategorier än 
sjuksköterskor. Om det uppstått tveksamheter om studiernas resultat i vissa delar kan ha 
baserats på annan yrkesgrupp än den legitimerade sjuksköterskan har författarna valt att 
exkludera dessa delar. Detta gällde främst en av artiklarna, vilken undersökte vårdpersonals 
erfarenheter av fördelar med att vårda äldre patienter. De nyckelfynd som valts ut att ingå i 
detta examensarbetes resultat har enbart varit baserade på sjuksköterskors upplevelser. 
Författarna vägde fördelar mot nackdelar att inkludera denna studie men då dess innehåll 
var substansrikt och väsentligen bidrog till detta arbetes resultat valde författarna slutligen 
att inkludera artikeln. Sjuksköterskorna i de valda artiklarna är allt ifrån nyexaminerade till 
att ha mångårig erfarenhet av yrket samt verkar i olika verksamheter inom och utanför 
sjukhusmiljön. Vidare ingår studier från tolv olika länder och fem olika världsdelar i urvalet 
för detta arbete, vilket kan hjälpa till att bredda resultatet och dess överförbarhet. 

 
Sammanfattningsvis har författarnas genomförande av litteraturstudien utifrån Evans 
(2002) beskrivande syntes präglats av såväl styrkor som svagheter. Författarnas styrka har 
bland annat varit ett gott samarbete där öppenhet för kritik av varandras tankar och arbete i 
skrift varit välkommen och bidragit till att förbättra genomförandet av detta examensarbete. 
Under arbetets gång visade det sig att författarna hade olika kunskaper gällande arbetets 
olika delar och moment vilket ytterligare har bidragit till möjligheten att kunna utnyttja 
varandras styrkor under den ständiga processen med att förbättra det slutliga 
examensarbetet samtidigt som de gemensamma diskussionerna ökat båda författarnas 
kunskaper kring genomförandet av akademiska arbeten. Vidare har det varit en styrka att 
författarna arbetat gemensamt genom alla processer med detta examensarbete. Det har 
inneburit att båda författarna har varit delaktiga i arbetets alla olika steg, från den inledande 
litteratursökningen, till metod, urval och datainsamling, genom analysprocess fram till det 
slutliga resultatet och diskussion. Svagheter med genomförandet av litteraturanalysen har 
rört författarnas begränsade tidigare erfarenheter av att genomföra en sådan samt att 
arbetsprocessen har påverkats av att författarna bor i olika städer och således skrivit arbetet 
på distans istället för att ha haft möjligheten att genomföra vissa delar gemensamt vid fysiska 
träffar. De begränsade tidigare erfarenheterna ledde till svårigheter gällande bland annat val 
av sökord och sökning i databaser samt svårigheter under analysprocessen gällande urval av 
nyckelfynd samt processen att syntetisera dem till teman och subteman. Exempelvis använde 
författarna ett gemensamt dokument för att föra in de utplockade nyckelfynden, men 
eftersom artiklarna lästs igenom av författarna separat vid olika tidpunkter och förts in 
enskilt i det gemensamma dokumentet kan detta ha påverkat urvalet då nyckelfynd redan var 
synliga för författare nummer två när denne skulle föra in sina utvalda nyckelfynd. För att 
öka arbetets trovärdighet kunde författarna istället kunnat läst och markerat nyckelfynd i 
samtliga artiklar var för sig och därefter fört in dem gemensamt i dokumentet tillsammans 
via exempelvis ett möte via webbaserade konferenssystemet Adobe Connect som 
tillhandahålls av Mälardalens Högskola. Detta problem hanterades dock genom att 
författarna vid flera tillfällen därefter gemensamt diskuterade urvalet av nyckelfynden och 
granskade dem kritiskt i förhållande till arbetets syfte.  

 

7.2.1. Begränsningar i detta examensarbete 

 
Författarna till detta examensarbete hade vid uppstarten av arbetet en nyfikenhet gällande 
att lära sig mer om hur sjuksköterskor vårdar sig själva, i enlighet med ICN:s etiska kod, för 
att kunna vårda andra. Resultatet i detta examensarbete har dock inte kunnat svara på denna 
frågeställning. Detta då de valda artiklarna främst har fokuserat på sjuksköterskans vårdande 
av patienter, relationen med patienter och närstående, eller upplevelsen av compassion 
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satisfaction i förhållande till faktorer i den omgivande miljön. Det som framkom i de 
analyserade artiklarna kring sjuksköterskans vårdande av sig själv rörde främst 
copingstrategier för att hantera professionell sorg, vårdandet av svårt sjuka patienter inom 
exempelvis cancervården samt sjuksköterskors bearbetning av trauman. Då copingstrategier, 
enligt författarna, inte kan räknas in i sjuksköterskors upplevelser av vad som leder till 
compassion satisfaction har dessa fynd utelämnats från att ingå i analysen.  
 

7.3. Etikdiskussion  

Under detta examensarbete har författarna haft som mål att följa forskningsetiska codex. 
Som ett led i detta medvetandegjorde och förklarade författarna sin förförståelse samt har 
beaktat hanteringen av data under analysprocessen för att undvika oredlighet i form av 
förvrängning av data. För att leva upp till forskningsetiska codex har författarna även 
redovisat för analysprocessen samt använt sig av referenshantering enligt APA-manualen 
(American Psycological Association) för läsarens möjlighet att härleda examensarbetets 
resultat till källan. 12 av 13 vetenskapliga studier som valts ut att ingå i detta examenarbete 
har genomgått granskning av en etisk kommitté och därefter erhållit etiskt godkännande. En 
av de 13 studier som ingått i arbetets urval har inte uttryckligen genomgått en etisk 
granskning. Dock har författarna till detta arbete vid sin kvalitetsgranskning samt noggrann 
läsning av artikeln bedömt att dess deltagare ej riskerat att ta skada av studien samt att 
behållningen av studien bedöms vara väsentlig för examensarbetets syfte. Artikeln följer i 
övrigt vedertagna kvalitetskriterier för forskningsstudier och erhöll 12 av maximalt 14 poäng 
vid kvalitetsgranskning. En så textnära analys som möjligt har utförts sett till översättning av 
artiklar från engelska till svenska. Till det valde författarna att gå tillbaka till originalkällan 
för att säkerhetsställa att ingen förvrängning av data har skett. Under själva arbetet med 
syntesen av de utvalda nyckelfynden visade sig dock ett visst mått av tolkning nödvändig 
även om författarna haft som mål att använda sig av en beskrivande syntes. Resultatet är 
presenterat på ett så objektivt sätt, fritt från författarnas egna värderingar och antaganden, 
som möjligt. En möjlig etisk svårighet har varit att finna lämplig svensk översättning av det 
relativt nya begreppet compassion satisfaction. Detta hanterades genom att förklara och 
förtydliga begreppet i examensarbetets bakgrund. Inga övriga etiska problemställningar har 
uppstått under examensarbetets gång. 

7.4. Förslag på vidare forskning  

Tidigare forskning visar att den arbetsrelaterade stressen för sjuksköterskor är hög och att i 
Sverige överväger var femte sjuksköterska att lämna yrket efter fem år i tjänst till följd av den 
höga graden av utbrändhet. Vidare visar resultatet i detta examensarbete att compassion 
satisfaction är nära kopplat till sjuksköterskans professionella identitet men också att 
nyblivna sjuksköterskor verkar ge uttryck för specifika behov som framstår som att skilja sig 
från de mer erfarna sjuksköterskornas behov. Författarna föreslår därvid vidare forskning 
med fokus på den nyutexaminerade sjuksköterskans behov för att uppleva compassion 
satisfaction. Sådan forskning kan förhoppningsvis leda till kunskaper som kan bidra till 
minskat antal sjukskrivningar samt öka nyblivna sjuksköterskors lust och kraft att stanna 
kvar längre inom yrket. Slutligen kunde ej resultatet i detta examensarbete svara på 
författarnas nyfikenhet gällande hur sjuksköterskor vårdar sig själva i syfte att bibehålla 
förmågan att vårda andra. Författarna föreslår därför vidare forskning i ämnet med avsikt att 
öka sjuksköterskors kunskap om hur de genom självutveckling eller egenvård kan öka sitt 
välbefinnande och uppleva compassion satisfaction. 
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7.5. Slutsatser  

Att vara sjuksköterska upplevs som något mer än att inneha ett yrke, det är en del av en 
identitet av att göra gott för sina medmänniskor samt samhället i stort. Att vårda upplevs 
som att verka i meningsfulla sammanhang och en möjlighet att göra skillnad för andra 
människors framtida hälsa och välbefinnande. Relationen med patienter och närstående är 
essentiell för sjuksköterskans upplevelse av compassion satisfaction. Dessa relationer 
innebär ett ömsesidigt utbyte som upplevs som berikande för sjuksköterskan även på ett 
personligt plan. Att vara sjuksköterska kan sägas innebära processen att utvecklas och växa 
som person. Det ömsesidiga utbytet får sjuksköterskan att reflektera och skapa mening i livet 
och uppges vara en bidragande faktor till upplevelsen av compassion satisfaction. En cirkel 
av god omvårdnad ger tillfredsställelse till sjuksköterskan genom upplevelsen av att ha gjort 
gott för andra eller att ha påverkat patientens liv till det bättre på olika sätt. Bekräftelse på 
den goda omvårdnaden genererar i sin tur ytterligare kraft att fortsätta vårda och motiverar 
sjuksköterskan att fortsätta göra sitt bästa för patienten. Sjuksköterskors upplevelser av 
compassion satisfaction står vidare i relation till möjligheten att tillgodose patienters fysiska, 
psykosociala och spirituella behov. Dessa möjligheter beror bland annat på sjuksköterskans 
kunskap och erfarenheter, men även faktorer som yrkesmässigt självförtroende, kollegialt 
stöd och möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling spelar in. Dessa faktorer kan 
bilda en energigivande miljö vilken leder till sjuksköterskans upplevelse av compassion 
satisfaction. Den nyblivna sjuksköterskan förefaller lägga mer tyngd vid att få bekräftelse på 
sin yrkesutövning samt behöva kollegial vägledning i större utsträckning för att uppleva 
compassion satisfaction jämfört med mer erfarna sjuksköterskor. Mer erfarna sjuksköterskor 
beskriver vårdandet bortom tekniska och medicinska kunskaper som det som leder till 
compassion satisfaction. Mentorskap tillskrivs vara en viktig del i yrkesutövningen som ger 
tillfredsställelse till både den som handleder och den som blir handledd. En omgivande miljö 
präglad av känslan av samhörighet och möjligheter till utveckling eller att ta sig an 
utmaningar kan bidra till sjuksköterskornas upplevelse av energi, professionell skicklighet 
samt verka som stöd vid svåra situationer. Sjuksköterskor som möter trauman, stort 
mänskligt lidande och svårt sjuka patienter upplever trots detta compassion satisfaction 
genom sin förmåga till compassion och att skapa mening i sitt yrkesliv genom vårdandet och 
relationen till sina medmänniskor. 
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Malloy, D., Fahey-
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Murakami, M., 
Lee, Y., Choi, E., 
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, T.  
 
(2015) 
Online journal of 
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Artikel nr 8 

Findning Meaning in 
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An International 
Study. 
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Deskriptiv 
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studie 
 
Fokusgrupper och 
intervjuer. 
 
Land: Kanada, 
Indien, Japan, 
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Relationer, 
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Hög: 
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McGilton, S, K., 
Boscart, M, V., 
Brown, M., & 
Bowers, B. 
 
(2014) 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies, 
51, 917-926 
 
Artikel nr 4 

Making tradeoffs 
between the reasons 
to leave and reasons 
to stay employed in 
long-term care 
homes: Perspectives 
of licensed nursing 
staff. 
 

Att undersöka faktorer som 
påverkar sjuksköterskors 
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arbete. 
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Deskriptiv 
fenomenologisk 
studie 
 
Fokusgrupper 
 
Land: Kanada 
 
n= 41 
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Hög: 
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Morrison, B, K., & 
Korol, A, S. 
 
(2014) 

Nurses’ perceived 
and actual caregiving 
roles: identifying 
factors that can 
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förväntningar på vårdande 
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identifiera faktorer som kan 

Kvalitativ 
 
Grounded theory  
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att vaka över patienten, att 
värna om patientens rättigheter. 

Hög: 
14/14 
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Journal of 
Clinical Nursing, 
23, 3468-3477 
 
Artikel nr 10 

contribute to job 
satisfaction. 

bidra till ökad 
tillfredsställelse i yrkeslivet 
och motverka compassion 
fatigue. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Land: Kanada 
 
n= 9 

Sjuksköterskans typ av 
utbildning påverkar 
självförtroendet i vårdandet. 

Perry, B. 
 
(2008) 
 
Canadian 
Oncology Nursing 
Journal, 18 (2), 
87-99 
 
Artikel nr 11 

Why exemplary 
oncology nurses 
seem to avoid 
compassion fatigue. 

Att undersöka upplevelser av 
vårdande hos de 
sjuksköterskor som undviker 
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hospice eller palliativ vård. 

Kvalitativ 
 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
studie 
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individuella 
intervjuer och 
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n= 8 
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Hög: 
14/14 

Wenzel, J., Shaha, 
M., Klimmek, R., 
& Krumm, S.  
 
(2011) 
 
Oncology nursing 
forum, 38 (4), 
272–282 
 
Artikel nr 1 

Working through 
grief and loss: 
Oncology 
nurses´perspectives 
on professional 
bereavement 
 

Att fastställa vad som 
underlättar samt hinder, för 
onkologisjuksköterskor när 
en patient avlider. Få fram 
essentiella komponenter för 
en stödjande intervention 

Kvalitativ  
 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
studie 
 
Fokusgrupper 
 
Land: USA 
 
n = 34 
 

Två teman identifierades: 
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förluster och att bearbeta 
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bidrog med många förslag för 
att skapa en stödjande 
intervention. 

Hög: 
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Wilkes, L., Doull, 
M., NG Chok, H., 
& Mashingaidze, 
G. 
 
(2015) 
 
International 
Journal of 
Clinical Nursing, 
25, 656-663  
 
Artikel nr 5 

Enjoyment in 
nursing – 
experiences from the 
clinical milieu. 

Att utforska och beskriva 
upplevelser av glädje i 
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Kvalitativ 
 
Naturalistic 
enquiry  
 
Semistrukturella 
individuella 
djupintervjuer 
 
Land: Australien 
 
n = 17 
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och att utbilda andra.  

Hög: 
12/14 
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 

 
Granskningsfrågor för kvalitativa studier utifrån Fribergs (2017b) förslag. 
 
1. Finns det ett tydligt formulerat och avgränsat problem? 
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
3. Beskrivs någon vårdvetenskaplig teoribildning? 
4. Finns det ett klart formulerat syfte? 
5. Finns det en tydlig 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. Har studien fått ett etiskt godkännande? 
13. Finns det en metoddiskussion? 
14. Finns det någon återkoppling till teoretiska//vårdteoretiska antaganden?  
 
Poängsättning: Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng. Maximalt 14 poäng.  
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Factors influencing 
registered nurses’ 
perception of their 
overall job 
satisfaction: a 
qualitative study 
 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12/14 
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Registered nurses’ 
perceptions of their 
professional work 
in nursing homes 
and home-based 
care: A focus group 
study. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/14 

Compassion 
satisfaction, 
Compassion 
Fatigue, anxiety, 
depression and 
stress in registered 
nurses in Australia: 
Phase 2 result 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/14 

“'I have the world's 
best job' -staff 
experience of the 
advantages of 
caring for older 
people.”  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/14 

Compassion 
Practice by 
Ugandan Nurses 
Who Provide HIV 
Care 

1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10/14 

The experience of a 
good day 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12/14 

What makes a day 
at work 
extraordinary  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12/14 
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Findning Meaning 
in the Work of 
Nursing: An 
International 
Study. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/14 

Making tradeoffs 
between the 
reasons to leave 
and reasons to stay 
employed in long-
term care homes: 
Perspectives of 
licensed nursing 
staff. 
 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12/14 

Nurses’ perceived 
and actual 
caregiving roles: 
identifying factors 
that can contribute 
to job satisfaction. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/14 

Why exemplary 
oncology nurses 
seem to avoid 
compassion fatigue. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/14 

Working through 
grief and loss: 
Oncology 
nurses´perspectives 
on professional 
bereavement 
 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12/14 
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Enjoyment in 
nursing – 
experiences from 
the clinical milieu. 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12/14 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


