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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor bär ett stort ansvar inom vården. Vården ska vara 

evidensbaserad, personcentrerad, patientsäker och syfta till att patienterna uppnår hälsa. 

Medlidande är en fundamental del i vårdande och har visat sig ge sjuksköterskor positiva och 

negativa konsekvenser, vilket även tenderar att påverka patienterna. De faktorer som 

påverkar sjuksköterskors medlidande är bland annat arbetsmiljö, individuella faktorer och 

patienterna hen vårdar. En negativ konsekvens av medlidande kan medföra är 

empatitrötthet, vilket kan ge konsekvenser som att sjuksköterskor gör medicinska fel och blir 

utbrända. Problem: För att medlidande ej ska övergå i empatitrötthet, compassion fatigue, 

och sjuksköterskorna ska finna välmående i vårdande anses det nödvändigt att undersöka 

sjuksköterskors erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. Metod: Allmän litteraturöversikt med sex artiklar av 

kvantitativ ansats och sex artiklar av kvalitativ ansats. Resultat: Att hitta kraft i att vårda 

återfinns främst i kontakten och relationen sjuksköterskorna har med sina patienter, men 

även sjuksköterskornas arbetsplats, chefer, kompetensutveckling, kollegor och erfarenhet 

inverkar. Slutsatser: Kännedom om sjuksköterskors erfarenheter av att hitta kraft i att 

vårda är nödvändigt för att främja god vårdkvalité för patienterna och välmående hos 

sjuksköterskorna. 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, Compassion satisfaction, Medlidande, Meningsfullhet, 

Omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Nurses carry a big responsibility within caring. The care nurses provide to the 

patients must be by evidence, person centered, safe and aim for the patient to achieve health. 

Compassion is a fundamental part within nursing and it has shown giving nurses both 

positive and negative consequences, which also effects the patients. Some factors that 

influence on nurses compassion is work environment, individual factors and the patients. 

One negative consequence of compassion is compassion fatigue, which can give 

consequences as medical errors and burnout. Problem: For nurses not to develop 

compassion fatigue there’s a need to investigate nurses perceptions of how they find energy 

within nursing. Aim: Is to describe nurses perceptions of how they find energy within caring. 

Method: General literature overview with six quantitative studies and six qualiative studies. 

Result: Finding energy within caring is mainly caused by the relationship and contact 

between nurses and patients. Also do work environment, nurse leaders, competence 

development, colleges and experience influence nurses ability to find energy within caring. 

Conclusions: Knowledge about nurses perceptions of finding energy within caring is 

necessary for the growth of nurses wellbeing and development of good care quality. 

Keywords: Job satisfaction, Compassion satisfaction, Compassion, Meaningfulness, Caring. 
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1 INLEDNING 

Dagligen kommer rapporter om vården, det diskuteras och rapporteras om vården i olika 

form men även om de som utför vården, bland annat sjuksköterskorna. På sjuksköterskorna 

ligger ett tungt ansvar avseende patienternas vård, trygghet och säkerhet vilket kan upplevas 

tufft. Men trots detta finns det många sjuksköterskor som dagligen går till arbetet och känner 

en stolthet, glädje och meningsfullhet i att utföra sitt arbete. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen i termin fyra, upplevde författaren till examensarbetet att sjuksköterskors glädje 

till och i yrket delvis hämtas i utförandet av yrket och därmed föddes intresset för detta 

område. Genom att belysa hur sjuksköterskor hittar kraft i att vårda, finns en förhoppning 

om att belysa vad det gör för såväl sjuksköterskorna som för patienterna. Detta 

examensarbete är en vidareutveckling av intresseområdet ”compassion energy - att hitta kraft 

i att vårda sjuksköterskestuderandes erfarenheter”. Detta intresseområde var ett av 35 

intresseområden som presenterades för examensarbetets författare i inledningen av detta 

examensarbete. Examensarbetet syftar till att undersöka sjuksköterskors erfarenheter istället 

för sjuksköterskestuderandes erfarenheter. Kontaktpersoner är Mälardalens högskola/Hälsa, 

Vård, Välfärd: Care, Recovery & Health. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs sjuksköterskornas profession, centrala begrepp, och tidigare 

vårdvetenskaplig forskning som anses relevant för området som syftas att studera, att hitta 

kraft i att vårda. Centrala begrepp som beskrivs är ”compassion”, ”compassion satisfaction” 

och ”compassion fatigue”. Vidare återges relevant lagstiftning och sjuksköterskors ansvar 

samt ett vårdvetenskapligt perspektiv. Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Omvårdnad som profession och akademiskt ämne 

Enligt National encyklopedin (NE, 2018) är omvårdnad ett huvudämne inom svensk 

sjuksköterskeutbildning. Omvårdnad är det åtgärder som utförs inom vård och omsorg för 

att tillsammans med en sjuk eller frisk människa, upprätthålla eller uppnå en optimal hälsa 

samt livskvalité. Omvårdnad kan riktas mot problem och behov som är både av fysiologisk-, 

sociokulturell- och andlig karaktär, samt att omvårdnad präglas av en helhetssyn på 

människan (NE, 2018). 

Den första svenska definitionen av omvårdnad kom enligt Jakobsson Ung och Lützén (2014) 

år 1982. Definitionen kom från dåvarande medicinska forskningsrådet vilka beskrev att 
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omvårdnad var ett komplement till medicin och att omvårdnad innebär att tillgodose 

allmänmänskliga och personliga behov. Idag beskrivs omvårdnad som ett ämne som 

undervisas i sjuksköterskeutbildningen, ett kunskap- och forskningsområde samt som en 

verksamhet. Sjuksköterskor har det primära ansvaret för omvårdnad, det innefattar bland 

annat ansvaret i att tydliggöra etiska och omvårdnadsteoretiska grunder som en grund för 

det dagliga omvårdnadsarbetet. Omvårdnad utgörs av vetenskapliga, etiska, estetiska och 

erfarenhetsbaserade kunskaper och är både en profession och ett akademiskt ämne. 

Begreppet omvårdnad har beskrivit såväl en förmåga, en kompetens, ett kunskapsområde 

och ett behov. Människors erfarenheter av hälsa och sjukdom genom hela livscykeln står i 

centrum för omvårdnad som vetenskaplig disciplin. Dessa erfarenheter påverkas av flertalet 

faktorer; historia, kultur, politik och sociala förhållanden. Forskningen kring omvårdnad har 

utvecklats till ett eget forskningsområde; omvårdnadsforskning. När forskningen om 

omvårdnad, resulterar i en systematisk teoribildning är det möjligt att benämna det som 

omvårdnadsvetenskap (Jakobsson Ung & Lützén, 2014).  

Enligt Mälardalens Högskola (MDH, 2018) kännetecknas vårdvetenskap med inriktning mot 

omvårdnad, av en helhetssyn på människan med inriktning på hur hälsa kan bevaras samt 

hur sjukdom och lidande kan hanteras. Vidare innefattas även människors resurser och 

behov av vård samt stöd genom livet genom de olika perspektiven, närstående, 

organisations-, och vårdarperspektiv. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) utövas omvårdnad vanligen på personnivå och 

innehåller en sakaspekt och en relationsaspekt. Människan som är i behov av omvårdnad kan 

behöva exempelvis stöd, guidning, och effektiv hjälp med något vilket innebär sakaspekten, 

och detta får ej göras hur som helst, utan ska utgå från och genomföras med ett gott 

bemötande vilket innebär relationsaspekten. Begreppet hälsa utgör målet för omvårdnad.  

Inom hälso- och sjukvården finns det förenklat två sätt att se på hälsa. Ett perspektiv är att 

hälsa är motsatsen till sjukdom, det andra innebär ett filosofiskt synsätt där hälsa och ohälsa 

är motsatser till varandra. Det första perspektivet förtydligas i medicinens uppgift att 

återställa hälsa, bota och lindra sjukdom. I det andra perspektivet förstås individen som en 

helhet av kropp, själv och ande. Samt att hälsa är en enhet av individens värderingar och 

upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnad kan handla om olika saker 

bland annat att lösa hälsorelaterade problem och att hjälpa människor i flertalet 

hälsorelaterade situationer. Detta gör att kunskap inom omvårdnad måste innefatta kunskap 

om flera faktiska åtgärder och behandlingar, men även kunskap om omsorg och ökad 

förståelse för individer (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) beskriver att målet med omvårdnad är att patienten ska uppleva hälsa och så långt 

som det är möjligt vara oberoende och självständigt. Patienterna och dess närstående ska 

vara delaktiga, känna trygghet och uppleva respekt och därmed är det viktigt att 

maktförhållandet i omvårdnadsrelationen balanseras. Inom den omvårdnadsvetenskapliga 

disciplinen är den grundläggande förmodan att omvårdnad utförs på personnivå. Centralt i 

hur begreppen hälsa och omvårdnad förstås är synen på människan och människans 

möjligheter. Människan kan förstås både som en generell och unik individ, eftersom att 

människan är unik så ska hon därför bemötas individuellt efter hennes förutsättningar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Svensksjuksköterskeförening (2016) behöver 

sjuksköterskor ha mod för att kunna ge en god omvårdnad där hälsa främjas, lidande lindras 
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och där sjuksköterskorna i mötet med patienter tar hänsyn till relationen som är 

asymmetrisk och innehåller maktskillnader, sjuksköterskor ska möjliggöra partnerskap vilket 

möjliggörs om ömsesidig öppenhet finns (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2018) innebär begreppet nursing, en autonom- 

och samarbetsvård av alla individer sjuka eller friska. Individer i alla åldrar, familjer, grupper 

och samhällen, i alla situationer. Omvårdnad innefattar förebyggande av sjukdom, främjande 

av hälsa, vård av sjuka, funktionshindrade och döende människor. Viktiga roller inom 

omvårdnadsarbetet är även forskning, deltagande i utveckling av hälsopolitiken, patient och 

hälsosystems ledning, samt utbildning, främjande av en säker miljö och försvar (ICN, 2018). 

2.2 Compassion 

Ordet compassion är den engelska motsvarigheten till medlidande. Medlidande innebär att 

en människa upplever något som en annan människa plågas av. Medlidande upplevs och 

känns när människan förstår att den andre människan lider. Detta ger motivation att försöka 

lindra den andres lidande (Wiklund Gustin, 2016).  

Enligt Dunn (2009) kan medlidande beskrivas som respekt, tillit och kärleksfull omsorg samt 

som att uppskatta människors värde och ge vård som kommer från hjärtat. Vidare beskrivs 

att medlidande innefattar en enkel och ödmjuk närvaro med andra samt att medlidande inte 

förvärvas genom teknik och skicklighet utan ska ses som en gåva. Van der Cingel (2011) 

beskriver att medlidande är en process av kommunikation och intuition och att resultatet av 

processen är medlidande. Vidare beskrivs att medlidande som process kan delas in i sju 

dimensioner; uppmärksamhet, lyssnande, konfronterande, involvering, närvaro, hjälpande, 

och förståelse, ett preliminärt villkor för medlidande beskrivs vara att sjuksköterskor har 

empati. Henderson och Jones (2017) beskriver att medlidande vård är en fundamental del i 

vårdande men att det finns flertalet faktorer som påverkar sjuksköterskors möjlighet att 

utöva och ge medlidande vård. Bland annat beskrivs en oenighet uppstå hos sjuksköterskor 

som vill ge medlidande vård men känner sig emotionellt oförmögen att göra det, detta kan 

påverka sjuksköterskornas generella välmående men även deras självbild vilket kan leda till 

bland annat compassion fatigue. Enligt Stamm (2010) är compassion fatigue den negativa 

aspekten av att hjälpa människor. Begreppet compassion fatigue utvecklas utförligare längre 

ned i examensarbetet.  

Enligt Wiklund Gustin (2016) kan grunden för både vårdande och medlidande relateras till 

upplevelsen av en känsla av tillhörighet och ömsesidighet. Sjuksköterskor måste sätta sin 

egen bekvämlighet på spel när de möter patienter. Detta för att möta patienternas lidande 

och dela lidandet med patienten. Förutom sjuksköterskors förmåga att hantera egna känslor 

har vårdkulturen betydelse för sjuksköterskans möte med de lidande patienterna. En 

vårdkultur som stödjer och möjliggör medlidande som en etisk akt genererar 

sjuksköterskorna förutsättningar att vårda både andra men även sig själv. Vidare beskrivs att 

förutsättningar för medlidande skapas ur stöd från kollegor samt ett organisatoriskt 

giltiggörande av medlidande som värde (Wiklund Gustin, 2016). 
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Den svenska översättningen av begreppet compassion skiljer sig mellan olika källor. Grundat 

på beskrivningen och översättningen av compassion av Wiklund Gustin (2016), kommer 

compassion i detta examensarbete hänvisas till det svenska ordet medlidande, och tillämpas 

därefter. 

2.3 Compassion satisfaction 

Compassion satisfaction är förmågan att motta tillfredställelse, känsla av meningsfullhet och 

glädje erhållen genom vårdande. Compassion satisfaction avser de positiva aspekterna av 

arbetet och ger sjuksköterskorna näring samt förbättrar engagemanget från sjuksköterskorna 

till patienterna (Makic, 2015). Dunn (2009) beskriver att compassion energy är motsatsen till 

compassion fatigue och att compassion energy innebär sjuksköterskors förmåga att skapa 

kraft i att känna medlidande. Enligt Stamm (2010) är compassion satisfaction och 

compassion fatigue varandras motsatser och de både inverkar på människans professionella 

tillfredställelse i arbete. Vidare beskrivs att compassion satisfaction är den tillfredställelse 

som växer fram när en människa lyckats genomföra sitt arbete på ett bra sätt, exempelvis när 

en människa känner tillfredställelse i att hjälpa en annan människa genom att utföra sitt 

arbete. 

Då det saknas en tydlig svensk översättning av begreppet compassion energy samt att den 

tidigare forskningen huvudsakligen använder begreppet compassion satisfaction, kommer 

compassion energy i examensarbetet endast hänvisas till begreppet compassion satisfaction, 

detta även för att ge en tydligare struktur i examensarbetet genom att ett och samma begrepp 

används. Begreppet compassion satisfaction anses av examensarbetets författare vara 

synonymt med och vara en del i att hitta kraft i att vårda, grundat på beskrivningen av 

begreppet och därmed anses begreppet vara relevant för examensarbetet.  

2.4 Compassion fatigue 

Compassion fatigue är den negativa aspekten av det professionella arbetet (Sacco & Carman 

Copel, 2018) samt den negativa aspekten av att hjälpa andra människor (Stamm, 2010). 

Enligt Peters (2018) är compassion fatigue ett tillstånd av holistisk utmattning som går att 

förebygga. Compassion fatigue visar sig som en fysisk nedgång i energi och uthållighet, en 

känslomässig utmattning i människans empatiska förmåga och en spirituell nedgång där 

människan upplever en känsla av hjälplöshet och hopplöshet avseende återhämtning. 

Compassion fatigue är det slutgiltiga resultatet av långvarig exponering av andras lidande, 

ständig exponering för medlidande och stress. Även en hög yrkesrelaterad användning av sig 

själv där egenvård och gränssättning uteblir bidrar till att compassion fatigue utvecklas 

(Peters, 2018). Enligt Coetzee och Klopper (2010) är compassion fatigue det slutgiltiga 

resultatet av en tilltagande process som orsakas av långvarig, intensiv och kontinuerlig 

kontakt med patienter. Vidare beskrivs att compassion fatigue är ett tillstånd där 

sjuksköterskors kraft hämtade i vårdandet har förbrukats och överträffat sjuksköterskors 

återställande process och därmed påverkas sjuksköterskors återhämtning. Även Makic 
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(2015) beskriver att compassion fatigue är något som utvecklas över tid och är en växande 

effekt av lång, kontinuerligt och intensiv kontakt med patienter som ofta har upplevt något 

traumatiskt. På grund av compassion fatigue går sjuksköterskans vårdande förmåga förlorad, 

den vårdande förmågan som är grundläggande i den medlidande vården (Makic, 2015). 

Enligt databasen SvenskMesh (2018) innebär compassion fatigue empatitrötthet vilket 

innefattar en stressrespons som kan uppstå hos personer som arbetar inom vårdande yrken. 

2.5 Tidigare forskning 

Nedan återges tidigare forskning på områden som är relevanta för syftet vilket är; att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att hitta kraft i att vårda.  

2.5.1 Patienters upplevelse av medlidande inom vården 

Enligt Bramley och Matiti (2014) upplevs medlidande olika mellan olika patienter och även 

patienters upplevelse av medlidandets innebörd skiljer sig åt. Upplevelsen av medlidande är 

unik för varje patient, och upplevelsen står i relation till patientens unika behov. Enligt 

patienterna innebär medlidande när sjuksköterskor vårdar patienten som en unik människa 

och att sjuksköterskorna erbjuder uppmuntran i motgången och tar sig tid att vara med varje 

patient. Medlidande identifierades även i sjuksköterskors attityder (Bramley & Matiti, 2014). 

Även Sinclair et al., (2016) beskriver patienters upplevelse av medlidande. Medlidande har en 

djupgående inverkan på patienter som lider. Patienter beskriver att medlidande har en 

lindrande effekt på deras lidande samt att deras välbefinnande skyddas. Medlidande anses 

dock inte vara ett universalmedel för att patienternas lidande ska lindras. Skillnader 

identifierades mellan olika patienter i dess upplevelse av lidande, en del patienter upplevde 

att medlidande har en direkt förbättrande effekt på deras hälsoresultat, men merparten av 

patienterna upplevde ett primärt förbättrat välmående och förbättrad kvalité på relationen 

mellan sig och sjuksköterskorna. Flera patienter identifierade negativa konsekvenser på 

deras välmående vid frånvaro av medlidande. Vid frånvaro av medlidande upplever 

patienterna även att relationen till sjuksköterskorna försämrades vilket ytterligare förvärrade 

lidandet (Sinclair et al., 2016). Sacco och Carman Copel (2018) beskriver att när patienter 

vårdas av sjuksköterskor som upplever compassion satisfaction påverkas patienternas 

upplevelse av vården till det bättre samt att patienternas resultat förbättras. De identifierade 

att patienter och dess anhöriga drar nytta av relationen till sjuksköterskor där äkta omsorg 

utförs. När denna relation uppstår möjliggörs patienters delaktighet i utformningen av 

vården, och därmed finns en genuin och meningsfull interaktion mellan patienterna, deras 

anhöriga och sjuksköterskorna (Sacco & Carman Copel, 2018). 

2.5.2 Compassion fatigue hos sjuksköterskor 

Yoder (2010) beskriver att sjuksköterskor upplever att olika faktorer och situationer påverkar 

dem avseende att utveckla compassion fatigue. Situationer och faktorer som beskrivs vara 

triggande för utvecklandet av compassion fatigue är vårdande av patienter, personliga 
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problem, arbetsbelastning, ledningsbeslut och systemproblem. Sjuksköterskornas 

personlighet och dess inverkande faktorer bidrar till om sjuksköterskorna upplever en 

situation stressande eller ej. Strategier som används för att hantera compassion fatigue är att 

förändra personligt engagemang, förändra involveringen i arbetet och ta tag i och förändra 

eller ta befäl över situationen (Yoder, 2010). Även Duarte och Pinto-Gouveia (2017) beskriver 

att det finns individuella faktorer som spelar in i sjuksköterskors upplevelse av compassion 

fatigue. Personlig ångest och skuld samt empatisk oro är relaterat till compassion fatigue. 

Empatiska känslor av vårdande och oro är associerat med högre upplevelse av compassion 

fatigue (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017). Kolthoff och Hickman (2017) har identifierat att 

sjuksköterskors erfarenhet påverkar upplevelsen av compassion fatigue. Oerfarna 

sjuksköterskor som arbetar med äldre vuxna patienter med stort vårdbehov har högre nivåer 

av compassion fatigue i jämförelse med erfarna sjuksköterskor. Vidare belyser Kolthoff och 

Hickman (2017) även organisationens roll i förebyggandet av compassion fatigue och föreslår 

att organisationen bör bygga upp en stödjande miljö som kan verka förebyggande, 

avdelningens värderingar som uttrycks genom policy ska ge personalen support avseende att 

balansera professionella och personliga behov, samt möjliggöra att arbetsuppgifter roteras, 

möjliggöra ett flexibelt schema, utbildning, ledig tid, kompetensutveckling och egenvårds 

aktiviteter. Enligt Henderson och Jones (2017) kan compassion fatigue hos sjuksköterskor ge 

konsekvenser som att sjuksköterskorna ej ser lidande hos andra. Peters (2018) har 

identifierat att compassion fatigue hos sjuksköterskor kan orsaka att sjuksköterskor får dåligt 

omdöme, en ökning av arbetsfel och blir olycksbenägna. Compassion fatigue kan även ge 

konsekvenser som önskan att lämna professionen vilket medför minskad 

sjuksköterskebemanning och höga nivåer av personalomsättning. Även Sacco och Carman 

Copel (2018) beskriver att sjuksköterskor kan på grund av missnöje med arbete riskera 

lämna sin arbetsgivare samt profession, och sammankopplar sjuksköterskors missnöje med 

arbetet, med en stressande arbetsmiljö.  

2.6 Lagstiftning och styrdokument 

Enligt ICN’s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskor fyra grundläggande 

ansvarsområden vilka är, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Vidare beskrivs även att sjuksköterskor har ett ansvar i att upprätthålla egen god 

hälsa för att sjuksköterskors förmåga att ge patienterna god vård ej ska äventyras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a).   

Sjuksköterskors ansvar i vården och den kompetens sjuksköterskor ska besitta beskrivs i den 

legitimerade sjuksköterskans kompetensbeskrivning. I kompetensbeskrivningen betonas 

bland annat sjuksköterskors individuella ansvar avseende kliniska beslut samt att 

sjuksköterskors arbete ska utföras i enlighet med aktuella lagar, styrdokument och 

författningar. Sjuksköterskor ansvarar även över att omvårdnad genomförs så att patientens 

värdighet och integritet bevaras vilket sker genom ett partnerskap med patienten och dess 

närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskors ansvar stadgas även i 

svensk lagstiftning. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgas att en person som tillhör 

hälso- och sjukvårdspersonalen själv bär ett ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter. I 
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Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) stadgas att vården ska vara av god kvalité 

samt tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.  

Sjuksköterskor ska även besitta en kompetens avseende att kunna samverka i team. Detta för 

att komplettera kompetenser, skapa dialog för gemensamt lärande och beslutsfattande. 

Sjuksköterskor ska även besitta en pedagogisk kompetens för att kunna möta patienter samt 

anhöriga utifrån dess enskilda behov och kunskaper. Sjuksköterskors pedagogiska 

kompetens avses även mot sjuksköterskornas kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

2.7 Vårdteoretiskt perspektiv 

Vårdteoretikern Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori har valts som vårdvetenskapligt 

perspektiv för detta examensarbete. Teorin valdes då centralt i examensarbetet är begreppen 

vårdande, lidande, medlidande och mod och begreppen anses av examensarbetets författare 

vara relaterbara till att problemområdet utifrån den beskrivning av problemområdet som ges 

i examensarbetets bakgrund. Samtliga begrepp återfinns i Erikssons vårdvetenskapliga teori.  

2.7.1 Vårdande 

Eriksson (2018) beskriver att vårdande har en hälsofrämjande funktion och är ursprungligen 

en del i människans naturliga beteendemönster. Vårdande innebär att genom olika former av 

ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av både kroppsligt och andligt 

välbehag samt en upplevelse av vara i utveckling som syftar till att förändra 

hälsoprocesserna. Kärnan i vårdandet kan beskrivas med begreppen tro, hopp och kärlek. En 

individ som upplever tro, hopp och kärlek innehar även en viss del inre frihet. Samtliga av 

dessa element utgör förutsättningarna för hälsa. Vårdandet är i grundkaraktären ett uttryck 

för ömsesidighet och är en interaktiv process. Vårda är bland annat att dela och att hela. 

Olika dimensioner kan urskiljas ut begreppet dela. Övergripande är att dela innebär att vara 

delaktig, vara närvarande. Att vara närvarande kan innebära att vara här i tid och rum samt 

en medvetenhet om andra. Delaktighet kan även innebära i tankar, känslor och upplevelser.  

Att avstå är även en del i att dela. Om en människa är inte klarar av att avstå kan göra 

människan ofri och splittrad. Eriksson (2018) beskriver även att vårda är att hela. En 

människa är en helhet samt en del i än större helhet. Vårdandet är en dynamik mellan att 

hela och att dela;  

”Varje helhet 

är blott en del 

i en ännu större och uppnådd helhet 

utan slut” (Eriksson, 2018, s. 287). 
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2.7.2 Lidande 

Enligt Eriksson (2018) är att lida en del av livet, en del i att leva. Lidandet i sig har ingen 

mening och är av ond karaktär, en kamp mellan det goda och det onda, mellan lust och 

lidande. Försök i att skildra begreppet lidande har gjorts men lidandet är unikt för varje 

individ och karaktäriseras av varje enskilt lidande. Lidande kan orsakas av vad som helst och 

har ingen bestämd uppkomst. Lidandet innehar en negativ samt en positiv dimension, där 

motsatsen till lidandet är lusten. Att lida är synonymt med att pinas, utstå, kämpa och att 

våndas, men kan även innebära att försonas. Huvuddimensioner i att lida beskrivs vara; En 

kamp, något som människan måste leva med, det är något ont och negativt samt något 

konstruktivt och meningsbärande. Patienten är den lidande människan, och begreppet 

patient är ursprungligen den lidande. Lidande kan lindras och grunden till att lindra lidande 

ligger i kärleken. Kärlek är det som krävs för att lidandet ska lindras oavsett vilken form 

lidandet uttrycker sig i (Eriksson, 2018). 

Vidare beskriver Eriksson (2018) att för att lidandet kan omvandlas till en positiv kraft, för 

att det ska ske ska krävs att lidandet delas med en annan människa, genom berättelsen, det 

handlar om att finna en människa som man upplever förtroende och tillit till. 

2.7.3 Medlidande och mod 

Enligt Eriksson (2018) innebär medlidande att lida med en annan människa och kan inte 

förlikas med att lida själv. Medlidande är källan till det genuina vårdandet. Medlidande är ett 

av vårdandet och vårdvetenskapens grundbegrepp. Offrandet som sker inom medlidandet, 

sker inte med egen vinning som avsikt, utan att man vill göra något för en annan människa. 

Medlidande kan tolkas som en sensitivitet för andras lidande. Känsligheten ger en beredskap 

att kämpa för den andre människans lidande och försök att lindra lidandet. En förutsättning 

för medlidande är mod. Ett mod avseende att ta ansvar samt att offra något av sig själv. Mod 

föds i prövningen och människor behöver mod för att möta livet samt de prövningar som 

livet innebär. Mod kan även minska lidande. Vägen ur lidande kräver mod, en förutsättning 

för detta är att människan tror att hon är tillräcklig, tror på sina egna möjligheter, samt en 

tro till att en annan människa kan stödja om vägen blir outhärdlig (Eriksson, 2018). 

2.8 Problemformulering 

I den svenska lagstiftningen samt i de styrdokument som reglerar sjuksköterskors ansvar 

synliggörs att sjuksköterskor bär ett ansvar avseende att ge sina patienter personcentrerad 

vård av god kvalité som är utformad utifrån den unika individen. Vidare beskrivs även att 

sjuksköterskor har ett ansvar att upprätthålla egen hälsa för att kunna ge patienterna god 

vård. I den tidigare forskningen belyses vikten av sjuksköterskors medlidande vård och 

vikten av compassion satisfaction samt vilka konsekvenser utebliven vård kan ge och 

konsekvenser som medlidande kan ge för sjuksköterskor, compassion fatigue. Compassion 

fatigue skulle kunna bidra till att fler sjuksköterskor lämnar yrket och därmed även bidra till 

ytterligare brist på sjuksköterskor vilket drabbar såväl organisationen, patienterna och 
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sjuksköterskorna själva. I Sverige skulle detta få stora konsekvenser för en vård som redan är 

ansträngd delvis på grund av bristande sjuksköterskebemanning. Det framkommer att 

sjuksköterskeyrket delvis är tungt men även givande. Mycket forskning finns om begreppet 

compassion fatigue, men dess motsats compassion satisfaction och att hitta kraft i att vårda 

är tämligen mindre utforskat. Genom att utöka förståelsen för sjuksköterskors upplevelse och 

erfarenhet av att hitta kraft i att vårda, där compassion satisfaction är ett centralt begrepp, 

finns en förhoppning om att kunna bidra till såväl ökat välmående hos sjuksköterskorna 

själva vilket i sin tur gynnar patienterna och deras upplevelse av vården. Det finns även en 

förhoppning om att det ska bidra till att hälso- och sjukvårdsorganisationen ges underlag för 

att utveckla sin organisation till en bättre och möjliggörande miljö för sjuksköterskorna att 

arbeta i samt organisation för sjuksköterskorna att arbeta för.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. 

4 METOD 

Detta examensarbete genomfördes utifrån metoden allmän litteraturöversikt. Friberg (2017a) 

beskriver att en litteraturöversikt syftar till att skapa en översikt inom ett särskilt 

omvårdnadsrelaterat område vilket innebär att undersöka befintlig forskning för att skapa sig 

en uppfattning om det område som ska studeras. I en litteraturöversikt ingår underlag med 

både kvalitativ och kvantitativ metod. Vidare beskrivs att en allmän litteraturöversikt baseras 

på ett systematiskt val av texter inom ett avgränsat område samt att arbetssättet är 

strukturerat för att utforma en beskrivande översikt över det valda området (Friberg, 2017a). 

Metoden allmän litteraturöversikt valdes då examensarbetets författare ansåg att syftet 

besvaras med god grund och evidens genom att komplettera kvalitativ och kvantitativ data. 

4.1 Datainsamling och urval 

Då detta examensarbete är av vårdvetenskaplig inriktning var det viktigt att de databaser 

som datainsamlingen gjordes i, innehöll vårdvetenskapligt material samt att de sökord som 

användes var väl avvägda för att besvara examensarbetets syfte. De tre databaser som 

användes i databassökningen var CINAHL Plus, PubMed och Primo, tillgång till dessa gavs 

genom sökmotorn i Mälardalens Högskolas bibliotek.  
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Den inledande litteratursökningen gjordes i databasen CINAHL plus. Friberg (2017c) 

beskriver att den inledande litteratursökningen görs för att kunna avgränsa 

forskningsområdet och för att skapa en förståelse för området. Den inledande sökningen 

utgjordes av sökord som bedömdes omringa problemområdet och var breda vilket 

resulterade i ett stort utfall vilket ansågs ge en inblick i området som avses att studera. De 

sökord som användes var ”compassion energy”, ”compassion satisfaction” och nurse. I den 

egentliga litteratursökningen användes fler sökord som ”compassion energy”, ”compassion 

satisfaction”, nurs*, experience och ”nurse attitudes”. Enligt Friberg (2017c) innebär den 

egentliga litteratursökningen den fas i arbetet som vanligen benämns datainsamlingen. I en 

av databassökningarna i databasen PubMed, användes även sökordet ”qualiative” i ett försök 

att avgränsa sökresultatet till studier med kvalitativ ansats, då studierna som valdes i 

föregående sökningar, huvudsakligen var av kvantitativ ansats. I senare databassökningar 

användes även sökordet ”interview” då syftet i dessa databassökningar var att identifiera 

artiklar av kvalitativ ansats. Sökorden användes i olika kombinationer och med olika 

inklusionskriterier vilket redovisas i Bilaga A. Boolesk söklogik användes i form av operatorn 

”AND” och ”OR”. Operatorn ”NOT” användes inte då den ansågs begränsa resultatet till den 

grad att relevant litteratur riskerade att ej redovisas. Trunkering av ordet ”nurs” användes. 

Enligt Östlundh (2017) används boolesk söklogik för att ange hur de valda sökorden kan 

kombineras samt att trunkering möjliggör att alla böjningsformer av ett ord visas i resultatet 

av databassökningen och därmed begränsas ej resultatet till enbart en böjning, trunkering 

görs genom att ett trunkeringstecken sätts efter ordstammen på ett ord. I examensarbetet 

tillämpades trunkeringstecknet ”*”. 

 

Friberg (2017c) beskriver att en avgränsning av litteraturen sker i sökningen, vilket benämns 

som inklusionskriterier och exklusionskriterier. De inklusionskriterier som tillämpades var 

att artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga, bearbeta allmänsjuksköterskors perspektiv, vara 

peer reviewed, skrivna på engelska, ha tillgängligt abstract och publicerad mellan 2008-2018. 

Inklusionskriterierna förändrades något mellan de olika sökningarna och fullständiga 

inklusionskriterier redovisas i Bilaga A. Ursprungligen var inklusionskriteriet avseende 

publikationsår mellan 2013-2018, detta utökades sedan till 2008-2018, då resultatet av det 

snävare publikationsintervallet ansågs vara för smalt. Artiklar av kvantitativ och kvalitativ 

metod eftersöktes. De artiklar som sökts fram genom databasen PubMed söktes även i 

databasen Primo för att bekräfta och kontrollera att de var kvalitetsgranskade, då PubMed ej 

möjliggör avgränsningen ”peer reviewed”. Ett av inklusionskriterierna för artiklarna i 

examensarbetet var att artiklarna skulle vara peer reviwed. Enligt CODEX (2018b) är det 

peer reviewed som gör forskning till forskning. Vidare beskrivs att peer reviewed är 

”fackgranskningen” och innebär att det accepteras av det vetenskapliga samhället och 

granskas från metodologiska, argumentativa och källkritiska perspektiv och genom dessa 

perspektiv bevisa att det motsvarar vetenskapliga krav. Även exklusionskriterier tillämpades, 

vilka var artiklar som avsåg att studera patienternas perspektiv och ej svarade an på 

examensarbetets syfte. Artiklar som undersökte compassion satisfaction hos sjuksköterskor 

samt andra upplevelser, men ej särskilde dessa i resultatet, exkluderades även.  

Den första avgränsningen som genomfördes vid genomgång av sökresultat var att artiklarnas 

titel lästes. De artiklar som bedömdes vara relevanta, lästes även abstract och om abstract 



11 

bedömdes vara relevant, lästes artikeln i sin helhet och därefter togs beslut om artikeln var 

aktuell för besvarande av examensarbetets syfte. Denna ordningsföljd följer Fribergs (2017a) 

beskrivning av att anlägga ett helikopterperspektiv, vilket är ett arbete som karaktäriseras av 

öppenhet och kreativitet där det är viktigt att inte låsa sig och eventuellt exkludera. 

Helikopterperspektivet möjliggör en översiktsbild samt att studiens karaktär uppfattas 

(Friberg, 2017a). 

Den egentliga litteratursökningen resulterade i sex artiklar av kvalitativ metod och sex av 

kvantitativ metod. Dessa artiklar kvalitétsgranskades enligt de frågor som Friberg (2017b) 

formulerat, 13 frågor för kvantitativa artiklar och 14 frågor för kvalitativa artiklar. Dessa 

frågor omformulerades till ja- och nej- frågor, där svaret ja gav ett poäng, och svaret nej noll. 

Författaren till examensarbetet utformade sedan en poängskala där studiernas poäng 

omformulerades till kvalité. Poäng mellan 10-13 alt. -14 ansågs vara av hög kvalité, poängen 

8-9 ansågs vara medel kvalité, och poängen 1-7 ansågs vara av låg kvalité. Samtliga artiklar 

bedömdes vara av hög kvalité och kvarstod därmed efter kvalitétsgranskningen som aktuella 

för resultatet. Gemensamt för artiklarna, för att uppnå hög kvalité var att de hade ett problem 

och syfte som var tydligt formulerat, metod-, dataanalys- och resultat var tydligt beskrivna 

och samtliga artiklar hade en beskrivning av studiernas deltagare och innehöll etiska 

resonemang och/eller ett etiskt godkännande. Det etiska godkännandet var ett krav för att 

artikeln skulle inkluderas i analysen. De 13 respektive 14 kvalitetsgranskningsfrågorna 

redovisas i Bilaga B och kvalitetsgranskningen avseende poängfördelning redovisas i Bilaga 

C. 

Ursprungligen resulterade den egentliga litteratursökningen i sju kvalitativa och fem 

kvantitativa artiklar. Dock när analysen genomfördes exkluderades två artiklar, då dessa ej 

ansågs besvara syftet i tillräckligt hög grad.  Ytterligare genomfördes en databassökning med 

sökorden ” interview”, ”satisfaction”, ”nurse attitudes” och ”nurs*” vilken resulterade i 

artikeln av Leach och Yeager (2013). Tidigare databassökningar, gicks igenom återigen och 

en kvantitativ artikel identifierades. Slutligen resulterade den egentliga litteratursökningen i 

sex kvalitativa och sex kvantitativa artiklar.  

4.2 Analysmetod och genomförande 

Efter kvalitétsgranskningen genomfördes en analys av valt material i enlighet med de steg 

som Friberg (2017a) beskriver enligt metoden allmän litteraturöversikt. Analysen sker i tre 

steg. Det första steget innebär enligt Friberg (2017a) att de valda artiklarna läses flertalet 

gånger för att förstå dess innehåll och sammanhang samt att studien ska förstås i helhet. 

 

Först lästes artiklarna i sin helhet på datorn. Sedan skrevs de ut i pappersformat och lästes 

ytterligare flertalet gånger. Samtliga artiklar numrerades utifrån bokstavsordning på 

författarna, detta för hanteringen av artiklarna skulle förenklas och därmed få en tydligare 

struktur i analysen. Därefter genomfördes steg två i analysen enligt Friberg (2017a).  

Steg två i analysen innebär att en översiktstabell skapas vilken översiktligt redovisar bland 

annat studiernas syfte, metod och resultat. Tabellen möjliggör en god översikt inför 
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resterande delar av analysen (Friberg, 2017a). Författaren till examensarbetet förde in 

artiklarna i artikelmatrisen utifrån nummerordning. Sedan identifierades varje artikels syfte, 

geografisk profil och metod vilket markerades med en överstrykningspenna. Samtliga 

artiklars syfte, geografiska profil och metod fördes in artikelmatrisen. Artiklarnas resultat 

som var relevant för examensarbetet identifierades även vilket markerades med en 

överstrykningspenna, översattes till svenska och skrevs ned i separata word dokument, 

namngivna och numrerade för att eliminera risk att artiklarnas resultat blandades ihop. Om 

tveksamhet i översättningen fanns användes SvenskMesh, Google translate samt ordlexikon i 

bokformat för att fel i översättningen skulle undvikas. Detta ansågs vara viktigt för att minska 

risken för misstolkningar och missförstånd av artikeln, och därmed minskades risken för 

förvrängning av data och därmed minskades risken för att ett felaktigt resultat skulle 

presenteras. Huvuddragen av artiklarnas resultat fördes in i artikelmatrisen. Sedan 

genomfördes steg tre i analysen enligt Friberg (2017a).  

Steg tre innebär att söka efter likheter och skillnader mellan artiklarna (Friberg, 2017a). 

Examensarbetets författare genomförde steg tre i analysen genom att skriva ned samtliga 

artiklars, syfte, datainsamlingsmetod, antal deltagare och geografiska profil på Post-it lappar. 

Samtliga Post-it lappar numrerades även utifrån artikelns tillsatta nummer för att eliminera 

risken att Post-it lapparna och därmed artiklarna blandades ihop. Examensarbetets författare 

började med att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas syfte genom att sätta upp 

samtliga Post-it lappar med formulerade syften på, på en vägg. Detta för att få en översiktlig 

bild. Sedan parades Post-it lapparna ihop utifrån de likheter som identifierades. Samma 

tillvägagångssätt tillämpades avseende datainsamlingsmetod, antal deltagare och geografisk 

profil. Avseende identifiering av likheter och skillnader i artiklarnas resultat identifierades 

teman i artiklarnas resultat. Dessa teman skrevs ned på färgkodade Post-it lappar, 

numrerade med artikelns tillsatta nummer, vart efter de identifierades i artikeln. Post-it 

lapparna hade en färg för varje tema. Examensarbetets författare gick systematiskt igenom 

varje artikel och identifierade slutligen fem olika teman vilka representerades av fem olika 

färger på Post-it lapparna. I de artiklar som liknande tema identifierade skrevs resultatet ned 

på en Post-it lapp med samma färgkod. Detta möjliggjorde att likheter och skillnader 

avseende artiklarnas resultat och teman lättare identifieras. Post-it lapparna sattes sedan upp 

på en vägg, i klungor, indelade utifrån tema/färgkod. Dessa resultat som identifierades och 

delades in i teman ansågs beröra examensarbetets syfte, sjuksköterskors erfarenhet av att 

hitta kraft i att vårda. Dessa teman sorterades vilket skedde i enlighet med det tredje 

analyssteget. Enligt Friberg (2017a) är det tredje och sista steg i analysen att en 

sammanställning genomförs av det material som analyserats fram. De fynd som handlar om 

samma sak sorteras in under lämpliga rubriker vilket skapar kategorier (Friberg, 2017a). De 

teman som identifierades i analysen sammanställdes slutligen till fem kategorier vilka 

beskrev sjuksköterskors erfarenhet av att hitta kraft i att vårda och blev därmed underlag för 

examensarbetets resultat.  
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4.3 Etiska överväganden 

Under hela arbetet med examensarbetet har examensarbetets författare tagit hänsyn till de 

lagar och etiska riktlinjer som CODEX (2018a) beskriver. För att examensarbetet ska vara 

fritt ifrån fusk, får examensarbetet ej framställa, förfalska, plagiera eller stjäla data av 

vetenskaplig karaktär och dess resultat. Eftersom att samhället behöver tillförlitligt 

vetenskapligt resultat samt att allmänhetens förtroende för forskningen måste upprätthållas 

är det en självklarhet att varje individuell forskare på något som helst vis inte fuskar, vilket 

innebär oredlighet i forskning (CODEX, 2018a). Vetenskapsrådet (2017) beskriver att alla 

som deltar i forskning bör upprätthålla aktiv diskussion om etiska frågor samt att etiska 

överväganden och riktlinjer innehar en mycket viktig roll för kvalitén och genomförande av 

forskningen samt hur forskningsresultatet på ett ansvarsfullt sätt kan användas för 

utvecklingen av samhället. Ett villkor för forskningens framtid är att ett välgrundat 

förtroende för forskarna bevaras. Forskaren ska inte påverkas av yttre faktorer eller 

manipulering (Vetenskapsrådet, 2017). 

Detta examensarbete har metoden allmän litteraturöversikt, vilket innebär att redan 

publicerat material ligger till grund för resultatet, och därmed var en ny etisk prövning ej 

motiverad.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras likheter och skillnader avseende artiklarnas syfte, geografiska profil, 

datainsamlingsmetod, antal deltagare och resultat. Likheter och skillnader avseende 

artiklarnas syfte, datainsamlingsmetod och antal deltagare presenteras indelat efter artikelns 

ansats, grundat på om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. Vidare presenteras artiklarnas 

likheter och skillnader avseende geografisk profil och resultat tillsammans oberoende ansats. 

Att examensarbetets författare gjort skillnad avseende hur likheter och skillnaders i 

artiklarnas syfte, datainsamlingsmetod, antal deltagare, geografisk profil och resultat 

presenteras grundats på vidden av likheter som identifierats. Indelningen har även gjorts då 

den anses vara relevant för den kommande resultatdiskussionen, där likheter och skillnader 

diskuteras.  

Likheter och skillnader avseende syfte och geografisk profil presenteras i löpande text och 

likheter och skillnader avseende datainsamlingsmetod och antal deltagare presenteras i tre 

tabeller för att skapa en tydlig översikt. Artiklarnas resultat presenteras utifrån de fem 

kategorier som identifierades i analysen.  
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5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Likheter mellan kvantitativa artiklars syfte identifierades i artiklarna av Hooper, Craig, 

Janvrin, Wetsel och Reimels (2010), Hunsaker, Chen, Maughan och Heaston (2014), Kelly, 

Runger och Spencer (2015), Wu, Singh-Carlson, Odell, Reynolds och Su (2016) samt Young, 

Derr, Ciccillo och Bressler (2011). Samtliga av dessa avsåg att undersöka eller fastställa 

prevalensen av compassion satisfaction på olika vårdavdelningar. Skillnader identifierades 

avseende vilka vårdavdelningar studierna avsåg att undersöka samt att studierna avsåg att 

undersöka mer än enbart compassion satisfaction.  

Skillnader i syfte identifierades i studien av Burtson och Stichler (2010) då denna studie, 

tillskillnad från de andra kvantitativa studierna, var en korrelationsstudie och syftade till att 

undersöka samband mellan compassion satisfaction, sjuksköterskors tillfredställelse med 

arbetet, stress, utbrändhet och compassion fatigue inom vårdande, vilket de andra studierna 

ej syftade till.  

Likheter identifierades i tre av de sex kvalitativa artiklarnas syften. Centralt i dessa tre 

artiklars syften var att undersöka sjuksköterskors mening, glädje och upplevelse av sitt arbete 

(Galuska, Hahn, Polifroni & Crow, 2018; Malloy et al., 2015; Wilkes, Doull, Ng Chok och 

Mashingaidze, 2016). Skillnader identifierades i de kvalitativa studierna avseende att Eldh et 

al., (2016) avsåg att undersöka sjuksköterskors upplevelse av vårdande av äldre människor 

på långtids vårdplatser, Malloy et al., (2015) syftade till att beskriva faktorer som påverkade 

sjuksköterskorna att finna glädje i att vårda, Leach och Yeager (2013) syftade till att 

undersöka sjuksköterskors professionella tillfredställelse och Kasdovasili och Theofilou 

(2016) syftade till att undersöka hur sjuksköterskor upplevelse sin profession i relation till 

sina patienter. 

5.2 Likheter och skillnader i geografisk profil 

De artiklar som ingår i examensarbetet beskriver studier som genomförts i olika världsdelar; 

Syd- och Nord Amerika, Asien, Europa och Oceanen. Likheter och skillnader identifierades 

avseende vilket land eller vilka länder studierna genomfördes i.  

Likheter identifierades i nio av artiklarna avseende att studien genomfördes i ett land. Dessa 

länder var USA (Burtson & Stichler, 2010; Galuska et al., 2018; Hooper et al., 2010; 

Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015; och Young et al., 2011), Australien (Wilkes et al., 

2016), Grekland (Kasdovasili & Theofilou, 2016) och England (Leach och Yeager, 2013). 

Likheter identifierades även i de kvarstående tre artiklarna, då de studierna genomfördes i ett 

flertal, men olika länder. Första av dessa var av Eldh et al., (2016) där studien genomfördes i 

Sverige, Nederländerna, och Irland, andra var av Malloy et al., (2015) vilken genomfördes i 

Kanada, Indien, Irland, Japan och Korea och den tredje var av Wu et al., (2016) vilken 

genomfördes i USA och Kanada. 

I samtliga valda artiklar har studien genomförts i sjukhusmiljö.  
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5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas datainsamlingsmetod och antal 

deltagare 

Likheter och skillnader avseende artiklarnas datainsamlingsmetod identifierades och 

presenteras nedan i en översiktlig tabell; 

Tabell 1: Likheter och skillnader i artiklarnas datainsamlingsmetod 

Datainsamlingmetod: Artikel: 

Intervju Eldh et al., (2016), Galuska et al., (2018), Kasdovasili och Theofilou 

(2016), Leach och Yeager (2013), samt Wilkes et al., (2016). 

Fokusgrupper med 

intervju 

Malloy et al., (2015). 

Enkät Burtson och Stichler (2010), Hunsaker et al., (2015), Hooper et al., 

(2010), Kelly et al., (2015), Wu et al., (2016) och Young et al., 

(2011). 

 

Skillnader avseende de kvalitativa artiklarna identifierades att Malloy et al., (2015) använde 

fokusgrupper med intervjuer som datainsamlingsmetod. Avseende de artiklar som använde 

intervju som datainsamlingsmetod identifierades skillnad i struktur på intervjun. Eldh et al., 

(2016) och Galuska et al., (2018) genomförde narrativa intervjustudier och studien av 

Kasdovasili & Theofilou (2016), Leach och Yeager (2013), och Wilkes et al., (2016) använde 

sig av en semistrukturerad intervjuform vilken tillät deltagarna att utveckla sina svar.  

Likheter och skillnader avseende artiklarnas antal deltagare presenteras nedan i två separata 

tabeller. Tabell 2 presenterar antal deltagare i kvalitativa artiklar och tabell 3 presenterar 

antal deltagare i kvantitativa artiklar. 

Tabell 2: Antal deltagare i kvalitativa artiklar    

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal 

deltagare: 

Studie/Författare: 

- Eldh et al., (2016). 

27 Galuska et al., (2018). 

6 Kasdovasili och Theofilou (2016). 

5 Leach och Yeager (2013). 

60 Malloy et al., (2015). 

17 Wilkes et al., (2016). 
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Tabell 3: Antal deltagare i kvantitativa artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellerna identifieras att generellt sett har de kvalitativa artiklarna ett lägre antal 

deltagande än de kvantitativa. Artikeln av Young et al., (2011) identifierades ha färre 

deltagare än de andra kvantitativa studierna. Skillnader identifierades även avseende studien 

av Eldh et al., (2016) då de uppger att sammanlagt har 85 personer deltagit i studien dock 

från olika professioner. De presenterar ej antalet deltagande sjuksköterskor. 

5.4 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader som identifierades i valda artiklar avseende deras 

resultat. Utifrån resultatet i artiklarna identifierades fem kategorier vilka ansågs svara på 

examensarbetes syfte, att hitta kraft i att vårda. Kategorierna som identifierades var; ”Att 

göra något för en annan människa”, ”Sjuksköterskors relation med patienten”, 

”Arbetsplatsens inverkan”, ” Sjuksköterskorna i teamet och teamets betydelse” och 

”Betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet”. Likheter och skillnader i samtliga artiklar 

oberoende om artikeln var av kvalitativ eller kvantitativ ansats, presenteras tillsammans. 

5.4.1 Att göra något för en annan människa 

Att göra något för en annan människa var en väsentlig del avseende sjuksköterskornas 

erfarenhet av att hitta kraft i att vårda (Eldh et al., 2016; Galuska et al., 2018; Kasdovasili och 

Theofilou, 2016; Leach och Yeager, 2013; Malloy et al., 2015; Wilkes et al., 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av glädje, social interaktion, välbehag, deltagande, 

komfortabilitet, trygghet, stolthet och att de bidrog till något större när de vårdade (Wilkes et 

al., 2016). Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av meningsfullhet (Galuska et al., 2018), 

personlig uppfyllelse (Eldh et al., 2016; Kasdovasili och Theofilou, 2016; Wilkes et al., 2016), 

och erfarenheter av helhet, kärlek, innebörd och tillfredställelse (Kasdovasili & Theofilou, 

2016) när de vårdade. Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att de bidrog till samhället 

Antal 

deltagare: 

Studie/Författare: 

126 Burtson och Stichler (2010). 

114 Hooper et al., (2010). 

278 Hunsaker et al., (2015). 

491 Kelly et al., (2015). 

549 Wu et al., (2016). 

70 Young et al., (2011). 
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genom sin profession vilket gav upphov till tillfredställelse (Kasdovasili & Theofilou, 2016). 

Att göra något för en annan människa beskrev sjuksköterskorna inte behövde vara varken 

stora eller fysiska saker, att göra något kunde handla om att finnas där, göra det lilla extra 

(Eldh et al., 2016; Leach och Yeager, 2015) samt uppnå en emotionell och spirituell kontakt 

med patienterna (Galuska et al., 2018). När sjuksköterskorna erfor att de hittade kraft i att 

vårda, gav det en indikation till själv aktualisering i vårdandet (Burtson & Stichler, 2010). 

Att göra skillnad för en annan människa gav sjuksköterskorna tillfredställelse (Eldh et al., 

2016; Leach och Yeager, 2013). Att göra skillnad för en annan människa beskrevs vara 

synonymt med att förbättra patienternas situation och var ett genomgående element i 

sjuksköterskornas beskrivning i vad som gjorde deras arbetsdag extra värdefull och vad som 

gjorde sjuksköterskorna tillfredsställda. Att gör skillnad identifierades ske i flera delar av 

sjuksköterskors vårdande av patienter bland annat att göra inverkan på patienterna både 

fysiskt och emotionellt (Leach & Yeager, 2013). 

5.4.2 Sjuksköterskors relation med patienterna 

Relationer mellan sjuksköterskorna och patienterna skapades i vårdandet. Dessa relationer 

kunde sjuksköterskorna hitta kraft i. Att skapa en relation med patienterna beskrev 

sjuksköterskorna som meningsfullt och givande (Galuska et al., 2018; Leach och Yeager, 

2013; Malloy et al., 2015, Wilkes et al., 2016). Att utveckla en relation med patienterna gav 

sjuksköterskorna meningsfullhet då patienterna gav så mycket av sig själva (Malloy et al., 

2015). En av nyckelfaktorerna i relationerna mellan sjuksköterskorna och patienterna var att 

sjuksköterskorna kunde dela med sig med andra. Fundamentalt i att sjuksköterskorna delade 

med sig till andra var att sjuksköterskorna kunde upprätta en förbindelse med andra (Wilkes 

et al., 2016). 

En sjuksköterska beskrev att det var en speciell känsla när människor öppnar upp sig för en 

sjuksköterska. Människor har tillit till sjuksköterskan och delar med sig av sina berättelser. 

Att ha denna möjlighet som sjuksköterska återgavs vara ett privilegium, att kunna ge support 

till en annan människa (Wilkes et al., 2016). Att skapa en meningsfull kontakt beskrevs bidra 

till sjuksköterskornas upplevelse av meningsfullhet och tillfredställelse i vårdande. Kontakten 

med patienterna och deras anhöriga beskrevs vara fundamentalt inom vårdande och att 

professionen handlar om samband, en helande relation (Galuska et al., 2018). 

Förutom relationen till patienterna fanns även en relation till patienternas anhöriga. 

Utbildning av patienter och deras anhöriga gav en mening med arbetet och en uppfyllelse för 

sjuksköterskorna. När sjuksköterskorna utbildade patienterna och deras anhöriga kände de 

att de nått sitt mål för dagen och erfor varför de blev sjuksköterskor, för att de ville hjälpa och 

utbilda människor (Leach och Yeager, 2013). 

5.4.3 Arbetsplatsens inverkan 

Sjuksköterskornas möjlighet att finna meningsfullhet och glädje i att vårda var beroende 

chefernas support och ledning (Galuska et al., 2018; Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015; 

Wilkes et al., 2016). Sjuksköterskorna erfor att de hittade kraft i att vårda när de att de hade 
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chefer som var bra förebilder, delade med sig av sin kunskap och förmedlade kärlek och 

glädje till vad de gjorde. Sjuksköterskorna hittade kraft i att vårda när deras chefer lyssnade 

på dem och uppmuntrade till reflektion och möjliggjorde att sjuksköterskorna fick delta i 

beslutstagande (Galuska et al., 2018). Möjlighet till vidareutveckling och 

kompetensutveckling från organisationen gav sjuksköterskorna glädje då de erfor att de 

kunde fortsätta att växa inom yrket (Galuska et al., 2018; Wilkes et al., 2016). Enligt 

sjuksköterskorna var en chef som såg sjuksköterskorna och bekräftade dem inverkande på 

sjuksköterskorna avseende att hitta kraft i att vårda (Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015). 

Desto mer en support chefer gav till sjuksköterskorna desto högre nivåer av compassion 

satisfaction uppmättes hos sjuksköterskorna (p < .01) (Hunsaker et al., 2015). Meningsfullt 

erkännande kunde relateras till sjuksköterskornas erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. På 

ett sjukhus kunde sjuksköterskorna bli nominerade till ett pris vilket avsåg sjuksköterskornas 

engagemang, totalt hade 25% de deltagande sjuksköterskorna nominerats till detta pris. 

Enbart nominering till priset var en signifikant prediktor avseende att sjuksköterskorna erfor 

att de hittade kraft i att vårda (p = .014) (Kelly et al., 2015). 

Sjuksköterskornas arbetspass påverkade sjuksköterskornas möjlighet att hämta kraft i att 

vårda (Hunsaker et al., 2015; Wu et al., 2016). När sjuksköterskorna arbetade arbetspass på 

8-10 timmar erfor sjuksköterskorna att de hittade kraft i att vårda i större utsträckning än de 

sjuksköterskor som arbetade arbetspass på 12 timmar eller arbetspass av annan längd 

(p=.014), 77,2 % av de deltagande sjuksköterskorna arbetade arbetspass på 12 timmar eller 

mer (Hunsaker et al., 2015). När sjuksköterskorna arbetade fler timmar per vecka erfor de att 

de hittade kraft i att vårda vilket sammankopplas med att de fick ta del av fler dödsfall än de 

sjuksköterskor som arbetade färre timmar per vecka (p=0.045). När sjuksköterskorna fick 

närvara vid 5 eller fler dödsfall, erfor 66% av sjuksköterskorna höga nivåer av compassion 

satisfaction (Wu et al., 2016). 

Även arbetsmiljön och skillnader avseende vårdavdelningar identifierades påverka 

sjuksköterskornas erfarenhet av att finna kraft i att vårda (Hooper et al., 2010, Wu et al., 

2016; Young et al., 2011). En arbetsmiljö som möjliggjorde delat beslutstagande och 

autonomi värdesattes av sjuksköterskorna, arbetsmiljön skulle även vara kreativ och 

innovativ samt tillåta sjuksköterskorna att praktisera konsten av vårdande för att 

sjuksköterskorna skulle erfara glädje och tillfredställelse i vårdande. En sjuksköterska 

återgav erfarenheter av tillfredställelse när hon arbetade i en arbetsmiljö som var kollegial 

och gav support (Galuska et al., 2018). Sjuksköterskorna som arbetade med patienter 

drabbade av hjärt- kärlsjukdom som vårdas på en intermediärvårdsavdelning, erfor att de 

hittade kraft i att vårda i större utsträckning än de sjuksköterskor som arbetade med samma 

patientgrupp, där patienterna vårdades inom intensivvården (Spearman coefficient = 0.43; P 

= 0). Totalt uppgav 60 % av sjuksköterskorna inom intermediärvården samt 18 % av 

sjuksköterskorna inom intensivvården, att de erfor höga nivåer av compassion satisfaction 

(Young et al., 2011).  Skillnader avseende att hitta kraft i att vårda identifierades även mellan 

sjuksköterskor inom akut-, onkologi-, neurolog-, och intensivvården. Totalt uppgav 50% av 

onkologi sjuksköterskorna, 26,5% av sjuksköterskorna inom akutsjukvården, 25% av 

sjuksköterskorna inom intensivvården samt 18,8% av sjuksköterskorna inom 

neurologivården att de erfor höga nivåer av compassion satisfaction (Hooper et al., 2010). 
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5.4.4 Sjuksköterskorna i teamet och teamets betydelse 

Sjuksköterskornas kollegor och samverkan i team bidrog till sjuksköterskornas erfarenhet 

avseende meningsfullhet och att sjuksköterskorna hittade kraft i vårdandet (Burtson och 

Stichler, 2010; Eldh et al., 2016; Galuska et al., 2018; Leach och Yeager, 2013; Malloy et al., 

2015; Wu et al., 2016). En arbetsmiljö som innehöll hälsosamma teamarbeten och starka 

kollegiala relationer där sjuksköterskorna kände sig uppskattade och respekterade 

möjliggjorde att sjuksköterskorna hittade kraft i att vårda. Ett engagemang till teamarbete 

och samarbete var en källa till inspiration och support för ett meningsfullt vårdande. När 

kollegorna lyssnade, tröstade och coachade bidrog det till sjuksköterskornas erfarenhet av 

meningsfullhet och glädje i att vårda, även mentorskap, support, hjälp och förståelse, var en 

del i hur kollegor inverkar på sjuksköterskornas erfarenhet (Galuska et al., 2018). Enligt Wu,  

et al., (2016) inverkade en arbetsmiljö som omfamnade teamarbete, positivt på 

sjuksköterskornas erfarenhet av compassion satisfaction (p = 0.005). 75% av 

sjuksköterskorna uppgav att de erfor höga nivåer av compassion satisfaction när de alltid 

arbetade i team samt att 25% av sjuksköterskorna erfor normala nivåer av compassion 

satisfaction när de alltid arbetade i team (Wu, et al., 2016). Sjuksköterskorna erfor att deras 

tillfredställelse med sina kollegor och team, inverkade på deras möjlighet att hitta kraft i att 

vårda (p < 0.05) (Burtson & Stichler, 2010). Genom ett arbete i team möjliggjordes att 

sjuksköterskorna tillsammans kunde göra skillnad för patienterna vilket gav upphov till en 

känsla av meningsfullhet hos sjuksköterskorna (Leach och Yeager, 2013). Genom att dela 

värderingar upplevde sjuksköterskorna ett sammanhang och att de var där för en annan 

människa förde teamet tillsammans (Eldh et al., 2016), sjuksköterskorna skapade även en 

gemenskap emellan sig (Malloy et al., 2015). 

5.4.5 Betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet 

Sjuksköterskors individuella demografiska faktorer identifierades påverka sjuksköterskors 

erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. Sjuksköterskornas individuella faktorer som 

identifierades påverka dem var deras ålder, erfarenhet och antal år av utbildning (Hunsaker 

et al., 2015; Kelly et al., 2015; Wu et al., 2016). 

Antal år som sjuksköterskorna utbildade sig och typ av examen påverkade sjuksköterskorna 

avseende att hitta kraft i att vårda (Hunsaker et al., 2015; Wu et al., 2016). Enligt Wu et al., 

(2016) inverkade flera års utbildning och högre examen så att sjuksköterskorna upplevde 

högre nivåer av compassion satisfaction (p = 0.032). Även Hunsaker, et al., (2015) 

identifierade att fler års utbildning och högre examen medförde att sjuksköterskorna erfor 

högre nivåer av compassion satisfaction (p = .005). Skillnader i ålder påverkade även 

sjuksköterskorna, då äldre sjuksköterskor erfor högre nivåer av compassion satisfaction än 

yngre sjuksköterskor (Hunsaker et al., 2015; Kelly et al., 2015). Åldersgrupperna 34-49 år 

samt 50-65 år hittade kraft i att vårda i större utsträckning än de sjuksköterskorna i 

åldersgruppen 21-33 år (p = .009)(Kelly et al., 2015). Sjuksköterskors möjlighet att hitta kraft 

i att vårda kunde även sammankopplas med en stigande ålder. Nivåerna av compassion 

satisfaction steg hos sjuksköterskorna i samband med sjuksköterskornas stigande ålder  

(p = .001) (Hunsaker et al., 2015). 
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Erfarenhet visade sig påverka sjuksköterskorna på två olika vis avseende att hitta kraft i att 

vårda. Dels visade sig erfarenhet påverka sjuksköterskornas nivåer av compassion 

satisfaction negativt, där mer erfarenhet tenderade visade sig ge sjuksköterskorna lägre 

nivåer av compassion satisfaction, vilket är oroväckande (p = .028) (Kelly et al., 2015). Mer 

erfarenhet visade sig även påverka sjuksköterskorna positivt. Sjuksköterskorna erfor högre 

nivåer av compassion satisfaction desto längre de arbetat som sjuksköterskor. Detta 

identifierades även avseende sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvården, desto längre 

erfarenhet de hade av arbete inom akutsjukvården, desto högre nivåer av compassion 

satisfaction erfor de (p =.001) (Hunsaker et al., 2015). Ett engagemang till medlidande vård 

beskrev sjuksköterskorna utvecklades övertid vilket gjorde att de erfor meningsfullhet i 

vårdandet, vilket sammankopplas med sjuksköterskornas erfarenhet (Malloy et al., 2015). 

6 DISKUSSION 

Nedan beskrivs examensarbetets resultat-, metod- och etikdiskussion. Resultatdiskussionen 

inleds med en diskussion avseende likheter och skillnader i artiklarnas syfte, 

datainsamlingsmetod, antal deltagare och geografiska profil. Därefter följer en diskussion om 

artiklarnas resultat och dess likheter och skillnader, vilket diskuteras mot examensarbetets 

bakgrund, däribland litteratur, vårdvetenskaplig forskning, relevant lagstiftning och 

vårdvetenskaplig teori. I metoddiskussionen diskuteras examensarbetes metod, allmän 

litteraturöversikt, dess styrkor och svagheter. I etikdiskussionen diskuteras de 

forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till under arbetet med examensarbetet. 

6.1 Diskussion om artiklarnas syften 

Samtliga 12 artiklar som ingår i examensarbete har ett syfte som på olika vis anses beröra 

sjuksköterskors erfarenhet relaterat till sin profession eller vårdande. Sammanlagt sex av 

dessa artiklar syftade att beskriva sjuksköterskors upplevelse, prevalens eller inverkande 

faktorer på compassion satisfaction, samtliga av dessa artiklar var av kvantitativ ansats. Fyra 

av de kvalitativa artiklarna syftat till att undersöka sjuksköterskors upplevelse att hitta 

meningsfullhet i vårdande, en artikel syftade att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att 

vårda äldre människor på långtidsvårdplatser och slutligen syftar en artikel till att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse av sin profession i förhållande till sina patienter. De sammanlagt 

tio artiklarna som syftade till att undersöka compassion satisfaction eller meningsfullhet i 

vårdande, kunde lättare urskiljas vara relevanta för examensarbetet. Resterande två artiklar 

identifierades vara av relevans när de lästes i sin helhet. 
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6.2 Diskussion om artiklarnas datainsamlingsmetod, antal deltagare och 

geografisk profil 

Polit och Beck (2017) beskriver att en ostrukturerad intervju kan användas när forskaren inte 

vet vad det är för svar hen tror sig ska få av deltagarna. Vidare beskrivs att en ostrukturerad 

intervju inleds men en bred fråga om ämnet. Detta är applicerbart på två av de kvalitativa 

studierna, en av studierna inledde intervjun med att deltagarna ombads att reflektera över 

vad de värderar i sitt arbete. Den andra studien inleddes med att sjuksköterskorna ombedes 

att dela med sig av vad de upplever för mening och glädje med sitt arbete. Vidare beskriver 

Polit och Beck (2017) att en semistrukturerad intervju kan användas när forskaren vet vad de 

vill täcka in i studien men kan ej förutsäga deltagarnas svar. Denna form av intervju 

möjliggör att forskaren får den information den eftersträvar samtidigt som deltagarna är fri 

att själv utforma svaret. Intervjustrukturen i fokusgrupper kan jämföras med den struktur 

som en semistrukturerad intervju har. Intervju i grupp har potentialen att gå djupare 

avseende deltagarnas åsikter, då deltagarna kan diskutera med varandra när de reagerar på 

varandras åsikter. En svaghet med intervju i fokusgrupper är att deltagare kan känna sig 

hämmade att uttrycka sina åsikter (Polit & Beck, 2017). Detta kan ses som en svaghet 

avseende resultatet i studien med fokusgrupper, då resultatet eventuellt inte nått sin fulla 

potential om deltagare upplever att de hämmats av andra deltagare.  

Samtliga kvantitativa artiklar använde enkät som metod. Enkäterna mailades ut till 

deltagarna. Enligt Polit och Beck (2017) är det kostnadseffektivt att maila ut enkäter till 

deltagare men svagheten är att denna metod tenderar att få låg respons och att detta kan leda 

till att fördomar utvecklas. Detta kan appliceras på flera av de kvalitativa artiklarna och 

därmed ses som en svaghet då fördomar och därmed generalisering om en viss population 

kan förekomma. Polit och Beck (2017) belyser att ytterligare en fördel med enkäter är att de 

möjligen kan erbjuda anonymitet. Jämförelsevis med intervjuer ger dock intervjuer en högre 

respons och kan anpassas till fler människor och ger ett rikare material än enkäter. En 

svaghet med intervju beskrivs vara att resultatet på intervjun är beroende av moderatorns 

skicklighet (Polit och Beck, 2017). 

En av de kvantitativa artiklarna utgjordes av en korrelationsstudie och avsåg att studera 

sambandet mellan comapassion satisfaction, tillfredställelse med arbetet, stress, utbrändhet 

och compassion fatigue i vårdande. Polit och Beck (2017) beskriver att en korrelationsstudie 

används när samband mellan variabler avses att studeras. Dock understryks att en 

korrelation inte innebär orsakssamband och att ett samspel mellan variabler ej är tillräckligt 

för att dra slutsatsen att en variabel orsakar den andre (Polit & Beck, 2017). Detta reflekterar 

examensarbetets författare kan ses som en svaghet för artikelns resultat vilket även kan 

relateras till att artikelns resultat grundas på 126 deltagande sjuksköterskor, vilket ytterligare 

är en svaghet. Jämfört med de andra kvantitativa studierna i examensarbetet är 126 deltagare 

relativt lågt.  

Enligt Polit och Beck (2017) ska en studie eftersträva att utgöras av så många deltagare som 

möjligt för att studien ska vara representativ för en viss population samt att kvantitativa 

studier med enkät som metod, generellt sätt är lättare att nå ut med till fler deltagare (Polit & 

Beck, 2017). Detta ses tydligt i examensarbetets resultat där studiernas antal deltagare 
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identifierats. Där identifierades även att det främst var studier av kvantitativ ansats som 

utgjordes av ett större antal deltagare. De kvantitativa studierna varierade mellan 70-549 

deltagare och de kvalitativa studierna varierade mellan 5-60 deltagare. Studien med 70 

deltagare kan ses som en svaghet för resultatet, på grund av dess storlek. Detta belyser 

artikelns författare även vara en begränsning i studiens resultat och föreslår vidare forskning 

på området.  

 

De sammanlagt 12 studierna utfördes i fem olika världsdelar, i totalt tio länder. Detta ses som 

en styrka för resultatet, då spridningen av fenomenet att hitta kraft i att vårda anses vara stor 

och därmed kan anses vara ett globalt förekommande fenomen. En svaghet i resultatet anses 

dock vara att ingen av dessa artiklar utgjordes i ett utvecklingsland. Någon medveten 

exkludering avseende detta gjordes ej. Samtliga studier genomfördes i sjukhusmiljö vilken 

även det kan ses som en svaghet avseende hur applicerbart resultatet är för 

allmänsjuksköterskor, då allmänsjuksköterskor ej enbart arbetar inom sjukhusmiljö.  

6.3 Diskussion om artiklarnas resultat 

Nedan återfinns en diskussion om artiklarnas resultat. Resultatet diskuteras mot tidigare 

vårdvetenskaplig forskning, litteratur, lagar och föreskrifter samt vårdteoretiskt perspektiv i 

examensarbetets bakgrund. Examensarbetets författares egna reflektioner tydliggörs. 

I resultat synliggjordes att sjuksköterskorna erfor att de hittade kraft i att vårda när de 

närvarade och gav patienter vård. Vården kunde avse både sjuksköterskors blotta närvaro 

samt fysisk vård. Sjuksköterskorna uppgav även att de hittade kraft när de fick ta del av 

människors berättelser. Detta kan relateras till det Eriksson (2018) beskriver om 

grundkonceptet i vårdande, dela och hela. Där dela innebär att vara delaktig och närvarande. 

Att vara närvarande kan innebär att vara här i tid och rum samt en medvetenhet om andra. 

Delaktighet kan även avse i tankar, känslor och upplevelser samt att hela innebär att 

människan är en helhet och en del i en större helhet. I resultatet framkom att 

sjuksköterskornas blotta närvaro kunde lugna patienter samt att en spirituell och emotionell 

kontakt till patienterna fanns, vilket gav sjuksköterskorna tillfredställelse och en känsla av 

meningsfullhet. Sjuksköterskornas profession beskrevs även handla om en helande relation. 

Relationen mellan patienterna och sjuksköterskorna identifierades vara en viktig del i hur 

sjuksköterskorna hittade kraft i att vårda. Relationen som beskrivs mellan sjuksköterskorna 

och patienterna kan sammankopplas med att vårdande enligt Eriksson (2018) är en 

ömsesidig process mellan patienterna och sjuksköterskorna. Samt till det Eriksson (2018) 

skriver avseende att lidande kan lindras när det delas med en annan människa och att det 

handlar om att hitta en människa som en känner tillit till. Examensarbetets författare 

reflekterar att den vård som sjuksköterskorna beskrev att de gav när de erfor att de hittade 

kraft i att vårda är relaterbar till den medlidande vård som Sinclair et al., (2016) beskriver. 

Sinclair et al., (2016) beskriver att den medlidande vården har stor betydelse för patienternas 

välbefinnande och relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna. Med stöd av den 

tidigare forskningen avseende patienters behov av medlidande vård, stöd i den svenska 

lagstiftningen som belyser sjuksköterskors ansvar att fullgöra sina arbetsuppgifter och 
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erbjuda patienterna god vård, samt stöd i styrdokument som beskriver att sjuksköterskor ska 

upprätthålla egen god hälsa anser examensarbetets författare att sjuksköterskor bär ett tungt 

ansvar både avseende patienterna men även sig själv. Sjuksköterskor ska ge patienterna god 

och medlidsam vård men även upprätthålla egen god hälsa och främja egenvård. 

Uppkomsten av att sjuksköterskor hittar kraft i att vårda identifierades ha flera gemensamma 

drag med uppkomsten av dess motsats, compassion fatigue. Bland annat att de båda uppstod 

när sjuksköterskor kommer i kontakt med patienter. Makic (2015) beskriver att compassion 

fatigue resulterar i förlust av den vårdande förmågan som är grundläggande i den 

medlidande vården. Därmed anser författaren till examensarbetet att sjuksköterskor själva 

måste inneha ett kritiskt förhållningssätt för att upprätthålla balans i hens medlidande. Den 

tidigare forskningen belyser att medlidande är en viktig del för patienterna avseende 

patienternas upplevelse av vården och patienternas hälsoresultat (Sacco & Carman Copel, 

2018). Även Eriksson (2018) belyser vikten av medlidande och beskriver att medlidande är 

kärnan i det genuina vårdandet. Därmed förtydligas sjuksköterskors ansvar ytterligare 

avseende att ge patienterna medlidande vård och därmed lindra patienternas lidande. 

Examensarbetets författare menar att sjuksköterskor har ett individuellt ansvar att utöva 

medlidande men ej låta medlidandet ta över och därmed riskera att utveckla compassion 

fatigue. Sjuksköterskor bör finna en egen väg att gå avseende att upprätthålla god vård och 

utöva sin profession samt den egenvård som krävs för sjuksköterskor att upprätthålla eget 

välmående. Examensarbetets författares reflektion får stöd av Yoder (2010) som beskriver att 

sjuksköterskor kan motverka uppkomsten compassion fatigue genom att utveckla strategier, 

exempelvis genom att förändra sitt personliga engagemang och förändra involvering i 

arbetet. 

Vidare i resultat beskrevs sjuksköterskors erfarenhet av meningsfullhet och tillfredställelse 

erhållet genom vårdande och att detta gjorde att de gav det lilla extra för sina patienter. Detta 

kan sammankopplas med det Sacco och Carman Copel (2018) beskriver avseende patienters 

upplevelse av att bli vårdad av sjuksköterskor som upplever compassion satisfaction. De 

beskriver att patienter upplevde en förhöjd tillfredställelse med vården samt att patienterna 

fick bättre resultat när de vårdades av sjuksköterskor som upplevde compassion satisfaction.  

Vidare beskrivs att patienterna och patienternas anhöriga drog nytta av relationen till 

sjuksköterskor där äkta omsorg utfördes vilket möjliggjorde patientens delaktighet i vården 

och därmed finns en genuin och meningsfull interaktion mellan patienten, familjen och 

sjuksköterskor.  

Patienters interaktion och delaktighet i vården får stöd i såväl den svenska lagstiftningen 

samt sjuksköterskors styrdokument (HSL, SFS 2017:30; Patientsäkerhetslagen, SFS 

2010:659; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskors interaktion och relation 

med patienterna samt dess anhöriga identifierade även i resultatet som en bidragande del i 

att sjuksköterskorna hittade kraft i att vårda. I resultatet synliggörs att utbildning av 

patienter och anhöriga gjorde att sjuksköterskorna erfor att de nått sitt mål för dagen. Detta 

kan sammankopplas med det som Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver avseende 

att sjuksköterskor ska besitta en pedagogisk kompetens för att kunna möta patienter och 

anhöriga med unika individuella behov.  
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Vidare i resultatet identifierades att sjuksköterskornas arbetsplats och kollegor inverkar på 

deras erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. Där bland annat en arbetsmiljö som omfamnar 

vikten av teamarbete, möjliggjorde att sjuksköterskorna hittade kraft i att vårda. Vidare 

påverkade även arbetsplats relaterade faktorer sjuksköterskorna vilka var; support från 

cheferna, en hälsosam arbetsmiljö, ledarskap, arbetspassets längd och bekräftelse från chefer 

och ledning. Detta styrks även i den tidigare forskningen avseende sjuksköterskors 

erfarenheter av compassion fatigue. Enligt Yoder (2010) var systemproblem och beslut från 

ledningen två anledningarna till att sjuksköterskorna utvecklade compassion fatigue. Även 

Kolthoff och Hickman (2017) belyser arbetsplatsens ansvar i att utforma en stödjande 

arbetsmiljö som ett sätt att förbygga att sjuksköterskorna utvecklar compassion fatigue. I 

resultatet identifierade även att sjuksköterskors kollegor påverkar deras erfarenhet av att 

hitta kraft i att vårda. När sjuksköterskor hade kollegor som gav support, hjälp och tröst när 

det behövdes gav det upphov till känslor av meningsfullhet. Gemensamma värderingar och 

tillhörandet av ett sammanhang identifierades även bidra till att sjuksköterskorna hittade 

kraft i att vårda. En stödjande arbetsmiljö och betydelsen av sjuksköterskors kollegor kan 

även sammankopplas med det som Wiklund Gustin (2016) beskriver avseende medlidande 

och vårdkultur, en vårdkultur påverkar sjuksköterskors möte med de lidande patienterna och 

om vårdkulturen stödjer medlidande som en etisk akt kan det möjliggöra att sjuksköterskor 

vårdar andra och även vårdar sig själva. Även Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 

benämner att sjuksköterskor ska ha kompetens avseende kommunikation med sina kollegor 

och arbete i team. 

I resultatet framkom även att sjuksköterskorna värdesatte och hittade kraft om arbetsplatsen 

möjliggjorde kompetensutveckling, vilket stöds av den tidigare forskningen. Enligt Kolthoff 

och Hickman (2017) bör arbetsplatsen utformas så att sjuksköterskorna skall ges support i 

att balansera professionella och personliga behov, rotation av arbetsuppgifter, och 

kompetensutveckling. Sacco och Carman Copel (2018) belyser även dem vikten av en god 

arbetsmiljö, då de kunnat sammankoppla att sjuksköterskor tenderar att lämna både 

arbetsgivare och profession vid missnöje över en stressande arbetsmiljö. Intention att lämna 

professionen beskriver även Peters (2018) som en konsekvens av att sjuksköterskor upplever 

compassion fatigue. Enligt Kolthoff och Hickman (2017) ska en arbetsplats utformas så att 

ett flexibelt schema möjliggörs. 

Slutligen i examensarbetets resultat presenteras att sjuksköterskors individuella faktorer 

påverkar dem avseende att hitta kraft i att vårda. Erfarenhet identifierades påverka 

sjuksköterskorna både negativt och positivt, där sjuksköterskors möjlighet att hitta kraft i att 

vårda både kunde främjas samt hämmas av desto mer erfarenhet sjuksköterskor erhöll. Att 

sjuksköterskors stigande erfarenhet kan påverka deras möjlighet att hitta kraft i att vårda 

negativt anser examensarbetets författare vara oroväckande. Dagens svenska sjukvård är 

delvis ansträngd på grund av en tilltagande sjuksköterskebrist. Examensarbetets resultat 

sammantaget med den tidigare forskningen visar att brist på upplevelse och negativa 

erfarenheter av att hitta kraft i att vårda kan yttra sig i en ännu mer tilltagande 

sjuksköterskebrist på grund av compassion fatigue, utbrändhet och att sjuksköterskor lämnar 

yrket. Detta skulle få konsekvenser för en redan ansträngd sjukvård där erfarna 

sjuksköterskor behövs. Något lugnande är dock att meningsskiljaktigheter avseende hur 

sjuksköterskors erfarenheter påverkar dem har identifierats dels i examensarbetets resultat 
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men även i den tidigare forskningen där Kolthoff och Hickman (2017) menar att erfarna 

sjuksköterskor upplever lägre nivåer av compassion fatigue än oerfarna.  

Den tidigare forskningen presenterar att sjuksköterskors individuella personliga 

förutsättningar påverkade deras upplevelse av compassion fatigue. Detta är något som ej har 

identifierats i examensarbetets resultat avseende att hitta kraft i att vårda bortsett från de 

demografiska faktorerna. Grundat på att sammanlagt *minst 1743 sjuksköterskor är underlag 

för resultatet kan antas att personliga förutsättningar spelar in på resultatet, och 

sjuksköterskors erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. Detta då deltagande sjuksköterskor är 

unika individer, med unik personlighet och unika personliga förutsättningar i vårdande. 

Examensarbetets författare menar därför att sjuksköterskornas personlig individuella 

förutsättningar kan ha inverkat på resultatet även om artiklarna ej avsåg att undersökta det. 

6.4 Metoddiskussion 

Detta examensarbete har genomförts med metoden allmän litteraturöversikt vilken Friberg 

(2017a) beskriver. Både kvalitativ och kvantitativ data ligger till grund för examensarbetets 

analys och resultat. Genom att använda både kvalitativ och kvantitativ forskning som 

underlag för examensarbetet, ansågs en bra grund föreligga för att studera det valda 

problemområdet i sin helhet. Enligt Polit och Beck (2017) är det fördelaktigt att använda 

både kvalitativ och kvantitativ data då dess resultat kompletterar varandra. Friberg (2017a) 

menar att kritik har riktats mot metoden allmän litteraturöversikt då det föreligger en risk att 

författaren är selektiv i valet av artiklar, och risk finns att artiklarna valts då de stödjer 

författarens egen åsikt. För att detta ska undvikas har författaren till examensarbetet vidtagit 

ett kritiskförhållningssätt, genom hela arbetet med examensarbetet.  

 

Ursprungligen var avsikten att examensarbetet skulle vara av empirisk karaktär och 

genomföras med intervjuer som datainsamlingsmetod. Tidsramen för examensarbetet ansågs 

dock vara för snäv och därav valdes intervjustudie bort till förmån för en litteraturöversikt. 

Om en intervjustudie genomförts hade dess resultat grundats på cirka 10 stycken deltagare, 

istället för de minst *1743 deltagare som sammanlagt deltagit i de studier som ligger till 

grund för den analys som nu genomförts. Därmed ansågs litteraturöversikt återigen vara en 

mer lämpad metod för examensarbetet för att få en bredare grund och evidens i besvarandet 

av syftet. Enligt Polit och Beck (2017) finns det ingen rekommenderad storlek på antalet 

deltagare utan en generell rekommendation är att antalet bör vara så stort som möjligt. Då 

desto fler deltagare, desto mer representativt för populationen är det.  

Databassökningarna genomfördes i databaserna Primo, CINAHL Plus och PubMed. Både 

CINAHL Plus och PubMed beskriver Östlundh (2017) är databaser som innehåller 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Därmed var det motiverat att genomföra 

databassökningarna i dessa databaser. Databasen Primo erhölls av sökmotorn i Mälardalens 

högskolas bibliotek och ansågs därmed vara en lämplig databas. Databassökningen 

genomfördes i enlighet med de söktekniker som Polit och Beck (2017) samt Östlundh (2017) 

beskriver. För att examensarbetets resultat skulle vara så aktuellt som möjligt och 
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anpassningsbart till nutid, genomfördes databassökningar med en avgränsning avseende år. 

En del av sökningar genomfördes genom att avgränsa sökningen till artiklar publicerade år 

2018 och sedan gå ett år tillbaka i tiden per sökning vilket gjorde att databassökningen angås 

beröra så aktuell forskning som möjligt samt var strukturerad och systematiskt. De inledande 

databassökningarna genomfördes dock med tidsramen 2008-2018 samt 2013-2018, detta för 

att skapa förståelse för problemområdet. Dessa databassökningar genomfördes dock med 

större tidsram än vad som ursprungligen var tänk och resulterade i att artiklar valdes ut. Den 

äldsta artikeln som är underlag för resultatet är publicerad år 2010, och därmed kan dess 

aktualitet ifrågasättas. Artikeln ansågs efter granskning vara fortsatt relevant för arbetet då 

den bearbetade problemområdet och besvarade syftet. Artiklar inkluderas oberoende av 

geografisk härkomst, vilket kan ses både som en styrka och svaghet för resultatet. Styrka då 

problemområdet har visat sig vara ett globalt problem. Svaghet då vården kan skilja sig 

mellan olika länder avseende bland annat ledning och system vilket var en relativt stor del av 

resultatet. 

Examensarbetets författare upplevde i den inledande litteratursökningen samt ett generellt 

informations insamlande kring problemområdet, att ”hitta kraft i att vårda” delvis var 

synonymt med beskrivningen av begreppet ”compassion satisfaction”, vilket beskrevs vara 

synonymt med begreppet ”compassion energy” som det ursprungliga intresseområdet avsåg 

att undersöka. Av denna anledning genomfördes den egentliga litteratursökningen med 

användandet av bland annat sökordet compassion satisfaction och olika kombinationer av 

sökord innehållande begreppet. När databassökningen genomfördes resulterade sökningarna 

inledningsvis främst i artiklar av kvantitativ ansats och därmed var det motiverat att tillägga 

sökordet qualiative och senare även sökordet interview. I senare sökningar även motiverat 

att prova att ta bort sökordet compassion satisfaction då de valda kvantitativa artiklarna 

främst undersökte prevalens och nivåer av compassion satisfaction. Genom att ta bort det 

sökordet ansågs sökningarna bli desto bredare samtidigt som de blev snävare på grund av 

sökordet qualiative och interview. Därmed kan litteratur ha exkluderats oavsiktligt.  

Samtliga artiklar har genomgått en strukturerad kvalitétsgranskning enligt de frågor som 

Friberg (2017b) formulerat. Dessa frågor omformulerades av examensarbetets författare till 

ja och nej frågor. Omformulering kan potentiellt bidragit till att frågorna förstås felaktigt och 

därmed påverkat kvalitétsgranskningen. För att validera artiklarnas kvalité har 

examensarbetets författare tagit hänsyn till de tre begrepp som Polit och Beck (2017) 

beskriver avseende trovärdighet och hederlighet i kvalitativ forskning. Dessa begrepp är; 

trovärdighet, överförbarhet och giltighet. Trovärdighet innebär att resultatet ska kvarstå om 

studien skulle göras om vid ett senare tillfälle. Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna 

överföras på andra grupper och andra omständigheter. Giltighet innebär att resultatet som 

presenteras är sanningsenligt och representerar deltagarnas åsikter ej är influerat av 

forskarens åsikter (Polit & Beck, 2017). Examensarbetets författare antog trovärdighet då 

examensarbetet är framarbetat på ett systematiskt och strukturerat vis vilket redovisas i 

medföljande bilagor. Examensarbetets författare antog överförbarhet då studier oberoende 

av geografi samt deltagarnas kön och ålder inkluderades. Dock ses en svaghet avseende 

representationen av kön, i examensarbetet då merparten av deltagarna i valda artiklar, var av 

kvinnligt kön. Detta kunde examensarbetets författare ej påverka då utbudet av artiklar som 

besvarade examensarbetets syfte var begränsat. Då det manliga könet generellt är mindre 
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representerat i dagens sjukvård, ansågs den minimala representationen från manligt kön i 

artiklarna vara acceptabelt. Giltighet antogs genom att examensarbetets författare antagit ett 

kritiskt och objektivt förhållningssätt samt att examensarbetets resultat grundats på tidigare 

vårdvetenskaplig forskning som är peer reviwed.  

Att det enbart var kvantitativa artiklar som belyste sjuksköterskors erfarenhet av compassion 

satisfaction och att de ej berörde sjuksköterskors erfarenhet generellt avseende att hitta kraft 

i att vårda, anses vara en svaghet till examensarbetets resultat. Författaren till 

examensarbetet upplever att, när en artikel främst bearbetar ett begrepp kan det vara en 

begräsning för resultatet då sjuksköterskors erfarenhet av att hitta kraft i att vårda kan 

inbegripa mer än det som ingår in begreppet compassion satisfaction. Därav var det viktigt 

för examensarbetets författare att de kvalitativa artiklarna bearbetade sjuksköterskors 

erfarenhet i ett större omfång, vårdande generellt. Därmed ansågs artikeln av Kasdovasili och 

Theofilou (2016), lämplig även fast dennes syfte till en första början ej ansågs vara relevant. 

De kvantitativa artiklarna undersöker dock olika saker så som prevalens, faktorer och 

samband kring begreppet compassion satisfaction och ansågs därmed stärka arbetet då de 

gav en vidd kring sjuksköterskor erfarenhet av compassion satisfaction.  

Examensarbetet utgår ifrån allmänsjuksköterskors perspektiv och därmed var det viktigt för 

examensarbetets författare att de artiklar som ligger till grund för resultatet enbart belyser 

utbildade allmänsjuksköterskor som inte besitter en specialistutbildning. I databassökningen 

framkom att flertalet artiklar inte enbart belyser compassion satisfaction utan även dess 

motsats, compassion fatigue. I flertalet artiklar särskildes ej sjuksköterskors erfarenheter av 

compassion fatigue och compassion satisfaction, varav dessa exkluderades. 

Sekundärsökningar enligt Östlundh (2017) har genomförts vilket innebar att artiklars 

referenslistor granskades i syfte att finna artiklar som besvarar examensarbetets syfte. Dock 

hittades inga nya artiklar, än artiklar som redan var utvalda, vid den sekundära sökningen.  

 

Examensarbetets författare har antagit en medvetenhet om att två av examensarbetets 

artiklar avser att undersöka onkologisjuksköterskor samt sjuksköterskor som arbetar med 

patienter drabbade av hjärt- kärlsjukdom inom både intensiv samt intermediärvård. 

Examensarbetet avser att undersöka enbart allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor som 

besitter en specialistutbildning, exkluderades. Då dessa artiklar besvarade examensarbetets 

syfte och bedömdes vara av relevans, granskades dessa djupare och examensarbetets 

författare identifierade att deltagarna var allmänsjuksköterskor som arbetade inom onkologi 

samt med hjärt-kärlsjuka patienter, och ej var specialistutbildade. Examensarbetets 

författare anser att dessa artiklar är av relevans då allmänsjuksköterskor kommer i kontakt 

med dessa patienter exempelvis på akutmottagningar, geriatrikavdelningar och 

medicinavdelningar. Ytterligare ansågs dessa artiklar vara av relevans då examensarbetets 

syfte samt problemområde anses vara ett globalt förekommande problem oberoende av miljö 

samt inriktning på miljön där vården tar plats. 

En artikel bestod av deltagare från olika yrkeskategorier. Denna artikel ansågs vara relevant 

för examensarbetet då det var möjligt att urskilja sjuksköterskornas åsikter i artikelns 

resultat. 
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För att undvika feltolkning av de tabeller och diagram som presenteras i de kvantitativa 

artiklarnas resultat, återfinns grunden till analysen i den skrivna texten i de kvantitativa 

artiklarna.  

*Artikeln av Eldh et al., (2016) presenterar att 85 personer deltog i studien, men urskiljer ej 

hur många av dessa som var sjuksköterskor. Detta gör att examensarbetets sammanlagda 

antal deltagare ej redovisas. Det sammanlagda antalet deltagare från övriga studier är det 

antal som står angivet ovan.  

6.5 Etikdiskussion 

Genom hela arbetet tog examensarbetets författare hänsyn till de riktlinjer och lagar som 

CODEX (2018a) beskriver och hänvisar till. Detta gjordes för att ej plagiera eller fabricera de 

vårdvetenskapliga artiklarna som användes i examensarbetet. Med hänsyn till att samtliga 12 

vårdvetenskapliga artiklar är skrivna på engelska, finns därmed en risk att artiklarnas 

innehåll kan ha felaktigt återgivits när de översattes till svenska. För att minimera den risken 

och underlätta översättningen användes lexikon i bok och webbformat. Kvalitétsgranskning 

av artiklarna genomfördes enligt Fribergs (2017b) kvalitetsgranskningsfrågor där en av 

frågorna avsåg om studierna var etiskt godkända, vilka samtliga studier var. CODEX 

(2018b)beskriver att en del i peer reviewed granskningen av en vetenskaplig artikel, är att 

artikeln granskas avseende etiska överväganden. Samtliga artiklarna i examensarbetet var 

peer reviewed samt hade ett etiskt godkännande. Examensarbetets författare använde 

korrekt referenshantering för att minska risken för felreferering och därmed plagiat. 

Referenserna hanterades enligt American Psychological Association (APA, 2019). 

Examensarbetets författare upplevde inga etiska svårigheter under arbetet med 

examensarbetet förutom de svårigheter som delvis uppstod när begreppet compassion 

satisfaction skulle översättas och definieras, då ingen tydlig svensk översättning och 

definition ännu finns. Genom att använda sig av den engelska beskrivningen av begreppet 

hanterades svårigheten. 

7 SLUTSATSER 

Syfte med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att hitta kraft i att 

vårda. Examensarbetets resultat presenterar sjuksköterskors olika erfarenheter av att hitta 

kraft i att vårda och därmed besvarades examensarbetets syfte. Genom att öka förståelsen 

och kunskapen om hur sjuksköterskor hittar kraft i att vårda fanns en förhoppning om att 

öka förståelsen för vad det är som gör att sjuksköterskor arbetar inom ett yrke som ofta 

beskrivs som låg lönsamt och tungt i förhållande till de ansvar sjuksköterskor bär under sitt 

arbetspass och i sin profession. I analysen identifierades flera olika erfarenheter påverka 

sjuksköterskors möjlighet till att hitta kraft i att vårda. Sjuksköterskornas erfarenheter avsåg 
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organisationen, ledningen, sjuksköterskors medarbetare och team samt mötet med patienter. 

Dessa utkristalliserades vara de huvudsakliga komponenterna med ingående flertalet 

inverkande faktorer vilka påverkade sjuksköterskors möjlighet att hitta kraft i att vårda. 

Sjuksköterskors beskrevs växa som människa samt växa i sin professionella roll och erfor en 

känsla av uppfyllelse. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I examensarbetets resultat identifierades sjuksköterskornas arbetsplats påverka 

sjuksköterskornas erfarenhet av att hitta kraft i att vårda. Därmed föreslår examensarbetets 

författare att vidare forskning på problemområdet bör fokusera på arbetsplatsens roll i att 

uppmuntra, coacha och stödja sjuksköterskorna i att hitta kraft i att vårda, samt hur en 

arbetsplats kan utformas för att möjliggöra att sjuksköterskor kan hitta kraft i att vårda. 
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BILAGA A- DATABASSÖKNING 

Översikt över sökta artiklar vilka kommer att användas i examensarbetet.  

Datum för  
sökningen 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Valda artiklar 

02122018 CINAHL 
Plus 

"compassion 
energy" OR 
"compassion 
satisfaction" 
AND nurs* 

Find all my search 
terms, 
Abstract tillgänglig, 
engelska, 
publikationsår 
2008-2018, peer 
reviewed 

97 97 10 6 Predictors of Compassion Fatigue 
and Compassion Satisfaction in 
Acute Care Nurses.  
 
Factors That Influence the 
Development 
of Compassion Fatigue, Burnout, 
and Compassion Satisfaction in 
Emergency Department Nurses.  
 
Compassion satisfaction, burnout, 
and secondary traumatic stress in 
heart and vascular nurses.  

02122018 PubMed compassion 
satisfaction 
AND nurs* AND 
qualiative 

Abstract tillgänglig, 
Publicerad inom 5 
år 

65 65 6 4 'I have the world's best job' - staff 

experience of the advantages of 

caring for older people. 

Enjoyment in nursing--experiences 

from the clinical milieu. 

Finding Meaning in the Work 

of Nursing: An International Study. 

02122018 Primo compassion 
satisfaction 

Peer review, 2013 
-2018, artiklar, 

2 2 0 0 - 



 

2 

 

AND nurs* AND 
qualiative 

02122018 Primo “Compassion 
satisfaction” 
AND “nurse 
attitudes” 

Peer review, 2013 
-2018, artiklar, 

3 3 0 0 - 

02122018 CINAHL 
Plus 

“Compassion 
satisfaction” 
AND “nurse 
attitudes” 

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, 
publicerad 2008-
2018, engelska, 
peer reviewed. 

13 13 2 1 Compassion Satisfaction, Burnout, 
and Compassion Fatigue Among 
Emergency Nurses Compared With 
Nurses in Other Selected Inpatient 
Specialties.  

03122018 Primo "compassion 
energy" OR 
"compassion 
satisfaction" 
AND nurs* 

Peer review, 
Engelska, 2018, 
artiklar, ämne; 
nursing, nurses, 
compassion 
satisfaction 

66 66 3 1 - 
  

03122018 Primo “nurses 
experiences” 
AND joy 

Peer review, 2018, 
artiklar, ämne: 
nursing 

2 2 0 0 - 

03122018 Primo “Meaning in 
nursing” AND 
nurs* 
experiences 

Peer review, 2018, 
artiklar 

1 1 1 1 A Narrative analysis of Nurses’ 
Experiences with meaning and joy 
in nursing practice  

03122018 PubMed “Meaning in 
nursing” AND 
nurs* 
experiences 
AND 
compassion 
satisfaction 

Publicerad inom 5 
år, Abstract 
tillgänglig 

3 3 0 0 - 

04122018 Pub nurs* AND Publicerad inom 10 3 3 2 1 Nursing work environment and  



 

3 

 

Med "compassion 
satisfaction" 
AND motivation 

år nurse caring: relationship among 
motivational factors  

04122018 PubMed "compassion 
energy" OR 
"compassion 
satisfaction" 
AND nurs* 

Abstract tillgänglig, 
publicerad inom 5 
år, sorterad: visa 
nyast publicerade 

102 102 26 10 Compassion Fatigue, Burnout, 

and Compassion 

Satisfaction Among 

Oncology Nurses in the United 

States and Canada. 

04122018 CINAHL 
Plus 

“nurse 
attitudes” AND 
relationship 
AND job 
satisfaction 
AND nurse 
experience  

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, engelska 
peer review, 2013-
2018 

37 37 5 1 How do nurses experience their 

Profession and their Relationship 

with Patients? A Qualiative analysis 

13122018 CINAHL 
Plus 

Nurs* AND 
satisfaction 
AND qualiative 
AND nurse 
attitudes 

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, engelska 
peer review, 2018 

50 50 4 0 - 

13122018 CINAHL 
Plus 

Nurs* AND 
satisfaction 
AND interview 
AND “nurse 
attitudes” 

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, engelska 
peer review, 2017 

69 69 7 3 - 

13122018 CINAHL 
Plus 

Nurs* AND 
satisfaction 
AND interview 
AND “nurse 
attitudes 

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, engelska 
peer review, 2016 

60 60 8 3 - 
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13122018 CINAHL 
Plus 

Nurs* AND 
satisfaction 
AND interview 
AND nurse 
attitudes” 

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, 
engelska, peer 
review, 2015 

33 33 3 0 - 

13122018 CINAHL 
Plus 

Nurs* AND 
satisfaction 
AND interview 
AND nurse 
attitudes 

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, 
engelska,  peer 
review, 2014 

43 43 6 2 - 

13122018 CINAHL 
Plus 

Nurs* AND 
satisfaction 
AND interview 
AND nurse 
attitudes 

Find all my search 
terms, Abstract 
tillgänglig, 
engelska,  peer 
review, 2013  

43 43 8 2 What makes a day extra 

extraordinary? 
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BILAGA B - KVALITETSGRANSKNING 

Presentation av granskningsfrågor för kvalitativa studier (Friberg, 2017b) 

1. Är problemet tydligt formulerat och avgränsat?  

2. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Finns det ett syfte som är tydligt formulerat?  

5. Finns det en metod som är tydligt beskriven?  

6. Är undersökningspersonerna beskrivna?  

7. Finns det en beskrivning om dataanalysen?  

8. Finns det ett samband mellan metod och teoretiska utgångspunkter?  

9. Finns det en tydlig beskrivning av resultatet?  

10. Har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Framförs argument avseende studiens resultat?  

12. Har studien fått ett etiskt godkännande? 

13. Finns det en metoddiskussion?  

14.  Finns det en återkoppling till teoretiska antaganden? Exempelvis vårdvetenskapliga antaganden?  

Poängsättning:  

1-7 Låg 

8-9 Medel 

10-14 Hög 
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Presentation av granskningsfrågor för kvantitativa studier (Friberg, 2017b) 

1. Är problemet tydligt formulerat och avgränsat?  

2. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Finns det ett syfte som är tydligt formulerat? 

5. Finns det en metod som är tydligt beskriven? 

6. Finns en beskrivning av urvalet? (inklusions- exklusionskriterier, ålder, antal individer) 

7. Finns en beskrivning av dataanalysen och är metoderna relevanta?  

8. Finns det ett samband mellan metod och teoretiska utgångspunkter? 

9. Finns det en tydlig beskrivning av resultatet? 

10. Förs det fram några argument avseende resultatet? 

11. Har studien fått ett etiskt godkännande? 

12. Finns det en metoddiskussion? 

13. Finns det en återkoppling till teoretiska antaganden? Exempelvis vårdvetenskapliga antaganden? 

Poängsättning 

1-7 Låg 

8-9 Medel 

10-13 Hö
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BILAGA C – REDOVISNING AV ARTIKLARNAS UPPFYLLELSE AV KVALITÉTSGRANSKNING 

Svar ”Ja” =  1 poäng Svar ”Nej” = 0 poäng 

Artiklar  Burtson 

& 

Stichler, 

2010. 

Eldh et 

al., 

2016. 

Galuska 

et al.,  

2016. 

Hooper 

et al.,  

2010. 

Hunsaker,  

et al., 

2015. 

Kasdo- 

vasili & 

Theofilou, 

2016. 

Kelly 

et al.,  

2015. 

Leach & 

Yeager, 

2013. 

Malloy 

et al., 

2015. 

Wilkes et 

al., 2016. 

Wu et 

al., 

2016. 

Young 

et al., 

2011. 

Frågor 

#1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

#4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

#5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 



 

2 

 

#8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

#12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

#13 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

#14  - 1 1 - - 1 - 0 1 1 - - 

Summa: 13/13 12/14 12/14 12/13 13/13 12/14 11/13 11/14 12/14 12/14 11/13 10/13 
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BILAGA D – ARTIKELMATRIS  

Författare  
Tidskrift 
Årtal 
 

Artikelns 
titel  

Studiens syfte Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalité 
 

#1 
Burtson & 
Stichler, 
2010, 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 
USA 

Nursing work 
environments 
and nursing 
caring: 
relationship 
among 
motivational 
factors 

Syftet med studien är att 
undersöka sambandet mellan 
compassion satisfaction, 
sjuksköterskors arbets-
tillfredställelse, stress, 
utbrändhet och compassion 
fatigue avseende 
sjuksköterskors omvårdnad 

Kvantitativ ansats 
Korrelationsstudie 
126 sjuksköterskor deltog från 9 
olika vårdenheter.  
Sex hypoteser testades.  
Enkät och skalor. 
 
 
(n. 126) 

I resultatet identifierades en tydlig 
korrelation mellan sjuksköterskors 
omvårdnad och deras upplevelse av 
compassion satisfaction (p < 0.001). 
Compassion satisfaction som ensam 
inverkande faktor, påverkade 28,7% 
avseende variansen i omvårdnaden.  
Sjuksköterskorna erfor att deras 
tillfredställelse med sina kollegor 
och team, inverkade på deras 
möjlighet att hitta kraft i att vårda (p 
< 0.05).  
 

Hög 

#2 
Eldh, Van 
der Zijpp, 
McMullan, 
McCormack
, Seers & 
Rycroft-
Malone, 
2016,  
Scandinavia
n Journal of 
Caring 
Sciences. 
Sverige, 

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

Syftet med studien var att 
undersöka personalens 
upplevelser av fördelarna 
med att arbeta med äldre på 
långtidsvårdplatser. 

Kvalitativ ansats.  
Narrativ intervju studie med 
sammanlagt 85 deltagare från 
Sverige, Irland och Nederländerna. 
Öppen intervju form. 
 
(n. 85) 

Deltagarna rapporterade en känsla 
av fullbordande och uppfyllelse samt 
en möjlighet för personligt och 
professionell tillväxt som människa.  

Hög 
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Nederländ-
erna och 
Irland 

#3 
Galuska, 
Hahn, 
Polifroni, 
Crow, 2018, 
Nursing 
Administr-
ation 
Quarterly. 
USA 

A narrative 
analysis of 
nurses’ 
experiences 
with meaning 
and joy in 
nursing 
practice 

Syftet med studien var att 
utforska sjuksköterskors 
erfarenhet av att hitta 
mening och glädje i att vårda 

Kvalitativ ansats. 
Narrativ studie med intervjuer som 
metod. Öppen intervju form. 
 
(n. 27) 

Studien identifierade 4 teman och 3 
subteman. Teman som identifierades 
var; känsla av uppfyllelse- jag är en 
sjuksköterska, meningsfull kontakt, 
Inverkan- wow faktorn och 
arbetsmiljön. Subteman som 
identifierades var; Team arbete, 
chefernas ledarstil och möjligheter 
till utveckling och tillväxt. 

Hög 

# 4 
Hooper, 
Craig, 
Janvrin, 
Wetsel & 
Reimels, 
2010, 
journal of 
Emergency 
nursing. 
USA 

Compassion 
Satisfaction, B
urnout, and 
Compassion 
Fatigue Among 
Emergency 
Nurses 
Compared 
With Nurses in 
Other Selected 
Inpatient 
Specialties 

Syftet med studien var att 
undersöka prevalensen av 
compassion satisfaction, 
utbrändhet och compassion 
fatigue hos sjuksköterskor på 
olika vårdenheter. 
 
 

Kvantitativ ansats 
Tvärsnittsstudie med enkät och 
skalor. 
 
(n. 109) 

Skillnader fanns mellan 
sjuksköterskorna inom 
akutsjukvården och de 
sjuksköterskor som arbetade inom 
tre andra specialområden, onkologi, 
neurologi och intensivvård avseende 
compassion satisfaction. 24,5 % av 
sjuksköterskorna inom 
akutsjukvården rapporterade låga 
nivåer av compassion satisfaction 
samt hade högre risk än de andra 
avdelningarna avseende att utveckla 
låga nivåer av compassion 
satisfaction. Totalt 50% av onkologi 
sjuksköterskorna-, 26,5% av 
sjuksköterskorna inom 
akutsjukvården, 25% av 
sjuksköterskorna inom 
intensivvården samt 18,8% av 

Hög 



 

3 

 

sjuksköterskorna inom 
neurologivården att de erfor höga 
nivåer av compassion satisfaction (p 
= .563). 

# 5 
Hunsaker, 
Chen, 
Maughan & 
Heaston, 
2015, 
Journal of 
Nursing 
Scholarship
, USA 

Factors that 
influence the 
development 
of compassion 
fatigue, 
burnout, and 
compassion 
satisfaction in 
emergency 
department 
nurses. 

Syftet med studien var två, 
1. Att fastställa prevalensen 
av compassion satisfaction, 
compassion fatigue och 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor inom 
akutvården i USA. 
2. Undersöka vilka 
demografiska faktorer och 
arbetsrelaterade 
komponenter som påverkar 
utvecklingen av compassion 
satisfaction, compassion 
fatigue och utbrändhet inom 
akutsjukvården. 

Kvantitativ ansats. 
Tvärsnittsstudie med enkät och 
skalor. 
 
(n. 278)  

Resultatet visar att 56,8 % av 
sjuksköterskorna upplevde mediokra 
nivåer av compassion satisfaction 
med medelvärde 39,77, med ett 
referensintervall av; 23-41. Höga 
nivåer av support från ledningen gav 
höga nivåer av compassion 
satisfaction (p = .005). 

Hög 

# 6 
Kasdovasili
& Theofilou, 
2016, 
Internation
al Journal 
of Caring 
science. 
Grekland 

How do nurses 
experience 
their 
Profession and 
their 
Relationship 
with Patients? 
A Qualiative 
analysis  

Syftet med studien var att 
undersöka hur sjuksköterskor 
upplever sin profession i 
relation till sina patienter. 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
(n. 6) 

Nyckelfynd identifierades i studien 
vilka visar att deltagarna upplever 
sin profession som ett socialt bidrag 
vilket fyller upp dem som 
människor.  

Hög 

# 7 
Kelly, 
Runge & 
Spencer, 
2015, 

Predictors of 
compassion  
fatigue and 
compassion 
satisfaction in 

Syftet med studien var att 
undersöka compassion 
fatigue och compassion 
satisfaction hos 
sjuksköterskor inom 

Kvantitativ ansats. 
Tvärsnittsstudie 
Enkät  
 
(n. 491) 

Meningsfullt erkännande och yngre 
ålder, 21-33 år var betydande 
faktorer för lägre compassion 
satisfaction. Faktorer som förutsade 
högre nivåer av compassion 

Hög 
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Journal of 
Nursing 
Scholarship
. USA 

Acute care 
nurses 

akutsjukvården på olika 
avdelningar på ett sjukhus. 

satisfaction var åldern 50-65 år 
(p=.009), meningsfullt erkännande 
(p=.028), högre tillfredställelse med 
arbetet (p =<.001) och 
sjuksköterskor med färre års 
erfarenhet av sjuksköterskeyrket (p 
=.009). Att bli nominerad till ett pris 
avseende engagemang gav upphov 
till högre nivåer av compassion 
satisfaction (p= .014), 25% av 
deltagande sjuksköterskor hade 
blivit nominerade till detta pris. 

#8 
Leach och 
Yeager, 
2013, 
Nursing 
managemen
t – UK, 
England. 

What makes a 
day at work 
extraordinary 

Syftet med studien var att få 
förståelse för vad det är i 
sjuksköterskors yrket som 
bidrar till att sjuksköterskor 
upplever en professionell 
tillfredställelse och om detta 
över tid förändras i 
förhållande till 
sjuksköterskans erfarenhet.  

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer 
 
(n. 5) 

Ett huvudsakligt tema identifierades; 
att göra skillnad.  
Teman som även identifierades var 
relationer med patienten och att byta 
perspektiv. 

Hög 

#9 
Malloy, 
Fahey 
McCarthy, 
Murakami, 
Lee, Choi, 
Hirose & 
Hadjistav-
ropoulos 
,2015, 
Online 
Journal of 
Issues in 

Finding 
meaning in the 
work of 
nursing: An 
international 
study. 

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskors 
upplevelse av meningen i sitt 
arbete. 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv fenomenologisk studie 
Intervju i fokusgrupper 
 
(n. 60) 

Fyra teman identifierades; 
Medkänsla/medlidande, relationer, 
mentorskap samt identitet vilka 
samtliga påverkade sjuksköterskorna 
avseende att uppleva meningen med 
sitt arbete. 

Hög 
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Nursing. 
Kanada, 
Japan, 
Indien, 
Irland och 
Korea. 

# 10 
Wilkes, 
Doull, Ng 
Chok & 
Mashingaid
ze , 2016, 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
Australien 

Enjoyment in 
nursing 
experiences 
from the 
clinical milieu. 

Syftet med studien var att 
undersöka och beskriva 
sjuksköterskor erfarenheter 
av de faktorer som tillåter 
dem att uppleva glädje i 
vårdande. 

Kvalitativ ansats 
Enskilda semistrukturerade 
intervjuer. 
 
(n. 17) 

Teman identifierades vilka 
bearbetade sjuksköterskors 
upplevelse av glädje i vårdandet. De 
teman som identifierades var; att 
göra för andra, ge andra support och 
att utbilda andra. 
 

Hög 

#11 
Wu, Singh-
Carlson, 
Odell, 
Reynolds & 
Su, 2016, 
Oncology 
Nursing 
Forum. 
Kanada och 
USA. 

Compassion F
atigue, Burnou
t,and Compa-
ssion Satisfact-
ion Among 
Oncology  
Nurses in 
the United Stat
es and Canada. 

 

Syftet med studien var att 
undersöka upplevelsen av 
compassion fatigue, 
utbrändhet och compassion 
satisfaction hos 
onkologisjuksköterskor i USA 
och Kanada. 

Kvantitativ beskrivande icke 
experimentell studie. 
Enkät och skalor. 
 
(n. 549)  
 

Ingen skillnad avseende upplevelsen 
av compassion satisfaction 
identifierades mellan 
sjuksköterskorna avseende vilket 
land de arbetade i. Längre utbildning 
hos de amerikanska 
sjuksköterskorna gav upphov till 
högre nivåer av compassion 
satisfaction (p= 0.032). En 
arbetsmiljö som möjliggjorde team 
samarbete gav upphov till att 
compassion satisfaction kunde växa 
(p = 0.005). Sjuksköterskor som 
arbetade mer timmar/v upplevde 
högre nivåer av compassion 
satisfaction vilket sammankopplades 
med att de upplevde fler dödsfall ( 
p= 0.045). 75% av sjuksköterskorna 

Hög 
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uppgav att de erfor höga nivåer av 
compassion satisfaction när de alltid 
arbetade i team. En arbetsmiljö som 
omfamnade teamarbete medförde 
att sjuksköterskorna erfor 
compassion satisfaction (p = 0.005) 

#12  
Young, 
Derr, 
Ciccillo & 
Bressler, 
2011, 
Critical care 
nursing 
quarterly. 
USA 

Compassion sa
tisfaction, 
burnout, and 
secondary 
traumatic 
stress in heart 
and 
vascular nurs-
es. 

Syftet med studien var att 
fastställa prevalensen av 
compassion satisfaction, 
utbrändhet och sekundär 
traumatisk stress hos hjärt- 
och kärl sjuksköterskor samt 
fastställa eventuella 
existerande skillnader mellan 
intensivvårds sjuksköterskor 
och sjuksköterskor inom 
intermediärvården.  
 

Kvantitativ ansats  
Enkät och skalor. 
 
(n. 70) 

Skillnader mellan de olika 
vårdavdelningarna identifierades 
avseende upplevelse av compassion 
satisfaction. Sjuksköterskor som 
arbetade inom intermediärvården 
upplevde högre nivåer av 
compassion satisfaction än de 
sjuksköterskor som arbetade inom 
intensiv vården (Spearman 
coefficient = -0.43; p =0). 

Hög 
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