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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdande som begrepp är komplext och innefattar många olika aspekter. 

Kärnan i vårdandet utgörs av relationen mellan sjuksköterskor och patienter. Om 

sjuksköterskor bidrar till en icke vårdande relation känner patienter sig utsatta och 

obekräftade utifrån sina genuina behov. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av vårdandets ethos Metod: Kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande 

analys bestående av 11 kvalitativa artiklar med sjuksköterskeperspektiv Resultat: Resultatet 

resulterade i två stycken teman som belyser fenomenet vårdandets ethos utifrån 

sjuksköterskors perspektiv. Teman som framkom var att vara närvarande och visa empati 

och att möta svårigheter vid vårdandet. Slutsatser: I resultatet framkom att 

medmänsklighet var en del av kärnan i det goda vårdandet, där sjuksköterskornas förmåga 

att se människan bakom patienten var central. Att ha självinsikt, positiv attityd och en 

förmåga att skapa relationer ansågs viktigt för att vara vårdande. Dock mötte sjuksköterskor 

av svårigheter i vårdandet vilka uttrycktes som hinder, varav personalbrist, stress och 

organisatoriska orsaker var bidragande, även känslomässig utmattning vid krävande 

relationer erfors. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdande kan bidra till att ökad förståelse 

skapas av vilka förutsättningar, brister och utmaningar som sjuksköterskor behöver stöd i för 

att kunna leverera en god vård. 

Nyckelord: medkänsla, medlidande, sjuksköterske-patientrelation 

  



ABSTRACT 

Background: Caring as a concept is complex and involves many different aspects. The core 

of care is the relationship between nurse and patient. If the nurse contributes to a non-caring 

relationship, patients feel vulnerable and unconfirmed based on their true needs. Objective: 

The purpose is to describe nurses' experiences of the ethos of caring. Method: Qualitative 

literature study with a descriptive analysis consisting of 11 qualitative articles with a nurse 

perspective. Result: The result resulted in two themes that highlight the phenomenon of 

ethos of caring. Themes that emerged were to be there and to be empathic and to meet 

difficulties in caring. Conclusions: The result showed that humanity was part of the core of 

good caring, where the nurses' ability to see the person behind the patient was central. 

Having self-insight, positive attitude and an ability to create relationships was considered 

important for caring. However, nurses faced difficulties in caring which were expressed as 

barriers, of which staff shortages, stress and organizational causes were contributing, also 

emotional exhaustion in demanding relationships experienced. Nurses' experiences of caring 

can contribute to increased understanding of what conditions, shortcomings and challenges 

that nurses need to support in order to be able to deliver good care. 

Keywords: compassion, empathy, nurse-patient relationship 
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1 INLEDNING 

Att hjälpa en människa är ett uttryck för det sant mänskliga och är vårdandets innersta 

kärna. Grunden i omvårdnaden utgörs av vårdande och har betydelse för patienternas 

välmående och hälsa. Utbildningen till legitimerad sjuksköterska och kandidatexamen i 

vårdvetenskap fokuserar på vad som händer när en människa blir patient, den 

beroendeställning och sårbarhet som då uppstår kräver ett bemötande där hela människan 

ses. Patienter behöver vårdas utifrån ett holistiskt perspektiv, med ett vårdande 

förhållningssätt så att helhet uppstår och hälsa skapas. Det vårdande förhållningsättet 

behöver också präglas av en insikt över dess ethos, den etik och anda som ligger till grund för 

det goda vårdandet vilket är en del av den grund som en sjuksköterskors profession vilar på. 

Författarnas upplevelse efter feriearbete och verksamhetslagd utbildning på olika 

vårdavdelningar, är att vårdandet skiljer sig åt sjuksköterskor emellan vilket upplevdes ge 

påverkan på patienters vård. Författarnas upplevelse är att vårdande som idé och teori inte 

alltid efterlevs i praktiken utan tolkas och uttrycks olika mellan olika sjuksköterskor. 

Begreppet vårdande är valt utifrån intresseområdet: sjuksköterskors förståelse av 

begreppen hälsa, vårdande, omvårdnad och återhämtning. Intresseområdet tillhandahölls 

av forskargrupp på akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begreppen vårdande och ethos. Vidare beskrivs det 

vårdvetenskapliga perspektivet om vårdande. Kärnan i vårdande vilket utgörs av relationen 

mellan sjuksköterskorna och patienterna och genom medkänsla och medlidande beskrivs ur 

ett patientperspektiv. Enligt Wiklund Gustin (2017) framhävs medlidande (compassion) som 

ett kärnkoncept i vårdvetenskapen och utgör en kärnaspekt i vårdande. I detta 

examensarbete kommer medlidande att användas som begrepp istället för compassion, då 

detta är den närmaste översättningen enligt Wiklund Gustin (2012). Patienternas upplevelse 

av vårdande ligger som grund för och ger en förståelse av problemområdet som kommer att 

presenteras utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Sjuksköterskor ska dessutom kunna utarbeta 

riktlinjer för att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö som främjar god vård. 

Sjuksköterskor ska genomföra omvårdnad som tar hänsyn till patienters vanor, tro och 

värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Lagar som beskriver krav på att vården 

utifrån hälso- och sjukvårdspersonal ges på lika villkor med respekt för den unika 

människan. Denna grundförutsättning ska genomsyra sjuksköterskors förhållningsätt genom 
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vårdandet, varför den beskrivs i detta examensarbete. Bakgrunden sammanfattas i en 

problemformulering utifrån sjuksköterskors perspektiv. 

2.1 Definitioner av begrepp 

Begrepp som kommer att definieras är vårdande och ethos eftersom de är bärande begrepp i 

detta examensarbete. 

2.1.1 Vårdande 

Vårda innebär att ge vård åt någon eller något och har sitt ursprung ur ordet varpa, som 

betyder bry sig, vårda, ansvara för. Vårda kan också härledas till att ansa, som betyder att 

sköta om (Eriksson, 2015; Nationalencyklopedin, 2018). Eriksson (2015) skriver att 

vårdande innebär: ”Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande 

och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppslig och andligt välbehag 

samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta, eller 

stödja) hälsoprocesserna” (Eriksson, 2015, s. 7).  

2.1.2 Ethos 

Ethos förmedlar och synliggör det goda i vårdandet (Eriksson, 2012; Eriksson, 2018; 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Ethos som begrepp har sin grund i att en människa har 

naturliga medfödda egenskaper och härstammar från grekiska naturfilosofin. Ethos ses som 

ett förhållningsätt, ett vardande, en ontologi och ger en människa förmågan att vara 

människa. Genom ethos får vårdandet en mening och utgör grunden i vårdandet. Ethos ger 

utryck för det caritativa vårdandet genom en sann närvaro och att vara där (Eriksson, 

2018). Ethos innefattar en strävan mot ideal och mot att förmedla det sköna och det sanna i 

vårdandet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vårdande är enligt vårdteoretikern Katie Eriksson kärnan i omvårdnaden, och ligger därför 

till grund för det teoretiska perspektivet i detta examensarbete. Vårdvetenskap har enligt 

Eriksson (2015) vårdandet som utgångspunkt där syftet är att skapa ordning i det arbete som 

berör vårdandet och tillämpas där det just nu råder oreda. Inom vårdvetenskapen studeras 

den unika människan i sin helhet och utgår därför från ett humanvetenskapligt paradigm. 

Den vårdvetenskapliga synen grundar sig på fyra fundament: den hela levande människan, 

hälsa innebär att vara hel, vårdandet är en relation och vårdandets ”värld” är relationernas 

värld (Eriksson, 2015).  

Eriksson (2014) skriver att vårdandet är någonting naturligt mänskligt där den andres 

existens bekräftas, en kärleksgärning. Alla verksamheter utgår från en kärna som utgör 
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grunden. Kärnan utgörs av bärande idéer av grundtankar, grundtankar som inte påverkas av 

de yttre förändringarna som sker i en verksamhet. Kärnan för vårdvetenskapen och för en 

vårdverksamhet utgörs av vårdande (caring). Vårdandet utgörs av kärlekens kraft som bygger 

på tro och hopp. Vårdandet bygger på närhet, ömhet och en strävan efter att skapa ett 

välbefinnande i en människas kropp, själ och ande. En känsla av välbefinnande kan ge en 

helande effekt hos en människa och ge kraft att växa och utvecklas (Eriksson, 2014).  

Vårdandet bygger på en kärleksfull relation mellan människor. En relation som är mänsklig 

och kärleksfull ger tro och tillit i relationen och utgör en grund för hälsoprocesserna hos en 

patient. Vårdande bygger även på att ge en människa en känsla av andligt, men även 

kroppsligt välbehag och ett tillstånd av tillit (Eriksson, 2014). För att åstadkomma en form av 

vårdande måste man förstå dess ursprung och genom vilka element som ett vårdande kan 

åstadkommas enligt Eriksson (2015). Elementen i vårdande utgörs av olika former av 

ansning, lekande och lärande. Lekande är centralt i vårdandet, ger tillit, och är ett medel för 

att uppnå hälsa och ett uttryck för lust. Lärandet är en form av inlärning och leder till 

utveckling och förändring Den mest grundläggande formen av vårdande ses i ansningen. 

Ansning som är ett medfött mönster i en människas beteende försummas dock av många, 

men som åter kan födas på nytt om miljön är gynnsam. Ansningen ger ett kroppsligt 

välbehag och utmärkes av beröring, närhet och värme. Genom ansningen utrycks en 

människas vänskap och en vilja att göra en människa gott. Ansningen bekräftar även en 

människas identitet och individualitet. I ansningen ingår även handling för att stödja och 

skydda individens kroppsfunktioner. I ansningen skapas även en kravlös känsla att genom 

självaktivitet uppnå en känsla av oberördhet. Ansa bygger på att genom en självmedvetenhet, 

att våga se bortom sig själv, att med handlingens kraft verkligen visa att man bryr sig om 

någon annan. Vårdandets former ansa, lekande och lärandet bygger på att patienter och den 

som ger vård delar samma helhet. Delandet kan utrycka sig i olika formar och slag men har 

sin grund i en närvaro med en människa och att vara (Eriksson, 2015).  

Vårdandet är oberoende av tid och rum och har haft en skyddande och en stödjande roll i 

mänskligheten, samt varit avgörande i utvecklingen av mänskliga arten. Vårdandet skapas 

och utrycks i hållningen, kulturen och andan som skapas omkring patienter, en 

grundläggande ide som innebär att den som ger vård vill patienter väl här och nu. Utlopp av 

vårdandet förverkligas genom en relation. Det är i relationen som patienter får energi att vara 

delaktig i sin vårdprocess. I relationen betraktas även patienter som en hel människa, där 

den andres existens bekräftas. Vårdandet genomlyses av begreppet caritas som bygger på 

barmhärtighet och människokärlek (Eriksson, 2014). Caritas är enligt Levy-Malmberg, 

Eriksson och Lindholm (2008) fundamental och en grundförutsättning i vården. Caritas ger 

motivation till ovillkorlig kärleksfull vård. Att vara hos en patient bygger på ett förhållande 

med en drivkraft utifrån caritas, som bygger på kärlek och att visa medlidande enligt Levy-

Malmberg, Eriksson och Lindholm (2008).  
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2.3 Kärnan i vårdande ur ett patientperspektiv 

Kärnan i vårdande beskriver komplexiteten som relationen och ett vårdande förhållningsätt 

mellan sjuksköterskor och patienter utgör, varför den är kärnan i vårdandet och hur den 

byggs upp ur ett patientperspektiv (Berg & Danielson, 2007; Halldorsdottir, 2008). Genom 

patientperspektivet beskrivs även begreppen medkänsla (empathy) och medlidande och dess 

betydelse för patienter som ligger till grund i vårdandet. 

2.3.1 Relationen till patienter 

Likt Eriksson (2014) beskriver Halldorsdottir (2008) att kärnan i vårdandet utgörs av 

sjuksköterske-patientrelationen vilken är av stor betydelse för patienter. Halldorsdottir 

beskriver att bandet i relationen sjuksköterske-patient kännetecknas av en andlig koppling, 

en dynamisk levande verklighet. En relation som är livgivande har en stor påverkande roll för 

patienters upplevda välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskor som är livgivande anses av 

patienter vara en som upplever självtillfredsställelse av att hjälpa och arbeta med patienter, 

känna barmhärtig medkänsla för sina patienter. De är givmilda, generösa och innehar ett 

lugnt hjärta. De verkar ha kontakt med det yttre- och inre självet, ha godhet i sig, och är 

förstående. De utstrålar kärlek, är villiga att hjälpa de med behov. Tron bygger på kärlek 

oavsett religion. Livgivande sjuksköterskor bygger en relation från sin inre godhet, 

provoceras inte av dem som avger ilska utan tänker på det som kan hjälpa sin patient enligt 

Halldorsdottir (2008). För att utveckla sjuksköterske-patientrelationen behöver 

sjuksköterskor genuint bry sig om patienter som både människor och patienter, ha 

professionell visdom som bygger på kunskap, erfarenhet och ha kompetens. De ovan nämnda 

faktorerna är väsentliga för att ge professionell omvårdnad, för att skapa tillit och är viktiga 

aspekter vid kommunikation. Sjuksköterske-patient relationen bygger på två 

sammanhängande processer: sjuksköterskor skapar en kontakt med patienter och samtidigt 

håller en respektfull distans och visar medlidande. En kommunikation som är öppen och 

kontaktskapande uppfattas av patienter som vårdande, vilket symboliseras med en bro. 

Metaforen vägg symboliserar när kommunikationen brister och vårdande kontakt uteblir. 

Fem faser kan ur ett patientperspektiv identifieras i skapandet av relation: att sjuksköterskor 

tar initiativ för kontakt, visar sitt sanna jag, ger bekräftelse, skapar en känsla av förtroende 

och en känsla av solidaritet (Halldorsdottir, 2008).  

En vårdande relation är enligt Berg och Danielson (2007) bunden till tid och sammanhang, 

där patienter ses som hela och unika och vård ges utifrån ett deltagande, där 

sjuksköterskorna lyssnar på patienterna. Patienter önskar en vårdande relation som bygger 

på omsorg. Patienters och anhörigas syn på god vård bygger även på att vården utgår från 

patientens genuina behov, ett ömsesidigt intresse genom ett omtänksamt förhållningssätt. 

Det är i vårdande relationen som patienters historia formas. Genom ett unikt deltagande av 

sjuksköterskorna kan en bekräftelse ske, där möjlighet till förtroende genom stöd leder till 

utveckling av välbefinnande och hälsa för patienterna. För att skapa ett förtroende mellan 

sjuksköterskor och patienter och därigenom närma sig patienters sårbarhet, behövs en sann 

närvaro och ett engagemang av sjuksköterskor. Patienter anser att det är viktigt i samarbetet 

med sjuksköterskor att bli sedda, bekräftade och att få delta i vården. Samarbetet innebär att 
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sjuksköterskor lyssnar och bekräftar patienten. Ett omsorgsfullt förhållande och en vårdande 

relation där patienters egna resurser framhävs. Det är i förhållande som patienterna upplever 

välbefinnande. Patienter upplever även att brist på engagemang, bristande kontinuitet i 

vårdandet och bristande tillgänglighet, ger en känsla av utsatthet. Patienterna känner 

svårigheter att koppla av, en rädsla och ett krav på att hävda sig för att bli tagen på allvar och 

att bli bekräftad utifrån de behov som finns. Patienter upplever att värdigheten stärks och en 

minskad upplevd känsla av sårbarhet i en situation som är vårdande (Berg & Danielson, 

2007). Vårdande relationens vara bygger på en värdegrund som grundläggs redan i 

utbildning för sjuksköterskor, Sandvik, Eriksson och Hilli (2015) skriver vidare att tidigare 

förutsättningar har en avgörande del i en sjuksköterskors förhållningsätt till att vara 

vårdande och inte endast fokusera på görandet.  

Vårdande sjuksköterskor bör präglas av en förmåga att se patienter som människor och 

kunna skapa en personlig relation där patienters läkningsprocesser kan främjas (Berg & 

Danielson, 2007; Rchaidia, Dierckx de Castrelé, De Blaser & Gastmas, 2009). Rchaidia et al. 

(2009) beskriver vidare ur ett patientperspektiv vilka egenskaper vårdande sjuksköterskor 

bör ha. Vårdande sjuksköterskor känner patienter och dess familjer personligen och 

behandlar inte patienter stereotypt efter sin diagnos och allmäntillstånd utan ser patienter 

som unika. När sjuksköterskor tar patienter på allvar och visar förståelse, upplevs en känsla 

av bekräftelse, vilket anses vara en väsentlig del av vårdandet då det underlättar personlig 

utveckling och tillväxt enligt Rchaidia et al. (2009). Vårdande sjuksköterskor är lyhörda och 

mottagliga för patienters sårbarhet genom att vara medlidande och genom att förstå 

patienters behov (Berg & Danielson, 2007; Rchaidia et al., 2009). De sjuksköterskor som 

bidrar med känslomässigt stöd genom att de ser möjligheter, ingjuter hopp och ser positiva 

betydelser i svåra stunder anses vara bra. De skänker trygghet och uppmuntran. Dessa 

attityder ger patienter upphov till optimism gällande behandling. Patienter som är 

optimistiska känner i större grad att de hade valt rätt behandling och är dessutom hoppfulla 

gällande resultatet av behandlingen. Att sjuksköterskor presenterar sig vid namn och delar 

med sig av sin personlighet gör att patienter känner sig bekräftade. Relationen blir 

därigenom mer human och patienter känner sig bundna till sjuksköterskorna (Rchaida et al., 

2009).  

2.3.2 Medkänsla och medlidande 

Medlidande har sin del i den vårdande hållningen mot patienter. Medlidande ses som en 

central del i vårdandet, där patienters lidande kan lindras. Medlidande är en grundläggande 

del i en människas välbefinnande och hälsa. Medlidande som begrepp innefattar en handling 

i lidandet och inte bara den djupa känslomässiga aspekten som begreppen empati och 

vårdande står för. Medlidande handlar mer om varandet, att vara närvarade här och nu och 

inte lika mycket om görandet, själva utförandet av handlingen. Det är i varandet med 

patientens som ett sammanhang och en mening kan skapas (Bramley & Matiti, 2014; 

Rchaida et al., 2009; Sinclair et al., 2017; Wiklund Gustin, 2012; 2017). Det är i vårdande 

relationen som medlidande utifrån en ömsesidighet tar sin plats i vårdandet. Medlidande 

utmanar den etiska hållning i relationen och varandet med patienterna och utgör kärnan av 

etik som finns i vårdande enligt Wiklund Gustin (2012). 
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Wiklund Gustin (2017) skriver att medlidande framhävs som ett kärnkoncept i 

vårdvetenskapen och utgör en kärnaspekt i vårdande. Attributen i medlidande utgörs av en 

känsla av välbefinnande med inriktning på att främja hälsa och lindra lidande. Medlidande 

handlar också om att förstå behov och känslor i vårdande och att vara emotionellt engagerad 

i vårdrelationen med patienterna (Wiklund Gustin, 2017; Sinclair et al., 2017). Sinclair et al. 

beskriver utifrån patienters perspektiv deras erfarenheter, förståelse och inställning till 

begreppen sympathy (sympati), empathy (medkänsla) och compassion (medlidande). 

Sinclair et al. skriver att patienters upplevelse av både medkänsla och medlidande ger en 

känsla av välkomnande och värderades som ett starkt attribut för att förstå en lidande person 

emotionellt. Patienter upplever däremot att en person som visar sympati bidrar till en negativ 

upplevelse med negativa effekter på patientens välbefinnande. Patienterna menar att sympati 

är ett för lätt sätt att visa medlidande ifrån sjuksköterskor, och att sjuksköterskor som visar 

sympati gör det mer för att dämpa sin egen stress för patienters lidande snarare än att lindra 

patienters lidande (Sinclair et al., 2017). Rchaidia et al. (2009) skriver dock att patienter 

anser att för att vårdande sjuksköterskor ska upplevas ärlig ska sympati och medkänsla visas. 

Sinclair et al. beskriver däremot att medkänsla upplevs som positivt, som en varm och en 

emotionell känsla i ett försiktigt närmande i patienters lidande och sårbarhet. Patienter i 

studien menar att medkänsla bygger på en personlig förbindelse där en djupare förståelse 

skapas för patienters individuella lidande. Vilket inte sker när enbart sympati visas. Både 

medkänsla och medlidande ökar förståelsen för patienters lidande. Medkänsla kan ses som 

en faktor som bidrar till en emotionell förståelse av den lidande personen, medan 

medlidande kan ses som en katalysator för att få en djupare förståelse enligt Sinclair et al. 

(2017). Arman och Hök (2016) skriver att en kärleksfull vård kan bidra till en vändpunkt för 

patienter, där livet åter kan börja på nytt. En vård som består av medlidande och utav ett 

kärleksfullt vårdande kan bidra till att patienter kan medverka i ett första steg till egenvård. 

Genom en vårdande miljö väcks en livsglädje hos patienterna, och en ökad kraft att engagera 

sig i sin egen hälsa och att finna sig själv uppstår. Barriären mot egenvård som kan finnas hos 

patienter, kan brytas när vården blir av ett caritativt slag. Även Rchaidia et al. skriver att de 

vårdande egenskaperna medför att patienterna känner en ökad styrka i sin egenvård. Arman 

och Hök (2016) skriver att relationen med andra, och att få kommunicera i en miljö som är 

vårdande, har en betydande roll för hälsan och förändring av självbilden. Genom att få en 

kärleksfull bekräftelse i vården, känna uppskattning och bli sedd, ökar möjligheten till en 

förändrad hälsa och självinsikt i ett första steg mot egenvård. 

Medlidande ur ett patientperspektiv enligt Bramley och Matiti (2014) handlar inte om hur 

saker görs, utan om attityden patienter möts av. Det är i den personliga och individuella 

relationen som medlidande upplevs. Patienter i studien upplever att medlidande är 

förknippat med vårdande, att de är relaterade till varandra. En vanlig uppfattning av att visa 

medlidande i vårdandet är att det är tidskrävande och att det är därför brist på medlidande 

uppstår. Patienters uppfattning av tidsaspekten upplevs dock inte alltid som det viktigaste för 

att medlidande ska uppnås. Ibland är det de små saker som avgör och skapar en känsla hos 

patienter. Ur ett patientperspektiv är medlidande (compassion) är en viktig aspekt i 

sjuksköterskors vård vilket inte ska underskattas. Även medkänsla (empati) som patienter 

likställer med vårdande ska inte förminskas då dess betydelse har stor upplevd påverkan av 

vården (Bramley & Matiti, 2014). Nunes, Williams, Sa och Stevenson (2011) skriver dock att 



7 

förmågan att visa och känna medkänsla sjunker redan efter utbildningsstadiet för 

sjuksköterskor. Sandvik, Eriksson och Hilli, (2015) menar att grunden i vårdande för 

sjuksköterskor anläggs redan i utbildningsstadiet, varför ett fokus på ett vårdande 

förhållningssätt bör medvetandegöras. 

2.4 Lagar och styrdokument 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor utfärdad av svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor inneha kompentens att skapa en tillitsfull 

relation och ge omvårdnad som bygger på skicklighet. Kompetensen är en förutsättning för 

god omvårdnad, varför den även beskrivs i detta examensarbete. Sjuksköterskors syn på 

hälsa är humanistisk och innefattar ett helhetsperspektiv utifrån patienters situation, där 

sjuksköterskor ska kunna samverka med patienter på ett empatiskt, respektfullt och lyhört 

sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

International Council of Nurses (ICN) är en internationell organisation vars etiska kod ska 

vägleda sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt oavsett de nationella lagar som 

lyder. Koden sammanfattas i fyra områden som utgör riktlinjer för ett etiskt handlande, vilka 

är: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan 

och professionen, sjuksköterskan och medarbetare. Enligt ICN´s etiska kod ska 

sjuksköterskor bland annat i professionen kunna uppvisa ett förhållningsätt som baseras på 

medkänsla, lyhördhet, respektfullhet, integritet och trovärdighet. Sjuksköterskor har även 

skyldigheter enligt lag i bedrivande av vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) är: 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården. (HSL, SFS 2017:30, 3 kap. 1§) 

Enligt patientsäkerhetslag (PSL, SFS 2010:659) ska: 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 

uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. (PSL, SFS 2010:659, 6 kap. 1§) 

Enligt Lag (SFS 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område har hälso- 

och sjukvårdspersonal skyldighet att: 

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- 

och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och 
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genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt. (Lag 

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 2 kap. 1§) 

2.5 Problemformulering 

Alla verksamheter utgår från en kärna som utgör grunden. Kärnan för vårdvetenskapen och 

för en vårdverksamhet utgörs av vårdande. I vårdandet är relationen, medlidande och 

medkänsla av stor betydelse för sjuksköterskor. Det är i relationen och när medlidande och 

medkänsla visas som sjuksköterskor kan bidra till att patienter kan läka, uppleva hälsa, 

välmående och känna tillit. Enligt lagar och förordningar ska vården ges med omsorg och 

respekt för den enskildes värdighet, därför behöver sjuksköterskor också kunna bemöta 

patienter som unika, med fysiska-, sociala-, emotionella- och spirituella behov som behöver 

bli tillgodosedda. Denna grundförutsättning ska genomsyra sjuksköterskors förhållningsätt 

genom vårdandet. 

Vårdande som begrepp är komplext och innefattar många olika aspekter. Om sjuksköterskor 

bidrar till en icke vårdande relation skapas problem för dem eftersom det kan bidra till att 

patienter kan känna sig utsatta, rädda och obekräftade utifrån sina genuina behov. Att 

sjuksköterskor blir mer medvetna om vårdandets ethos kan det bidra till patienters 

tillfrisknande, lindrat lidande, stärkt värdighet och ökad integritet. Sjuksköterskors 

erfarenheter av vårdande kan ge en bild av om det som teorin säger om vårdande efterlevs i 

praktiken. En ökad förståelse kring vårdandets ethos och dess värden kan ge sjuksköterskor 

en möjlighet att bidra till en bättre vård. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdandets ethos 

4 METOD 

I metodavsnittet beskrivs vald metod, vilket är för detta examensarbete är en systematisk 

litteraturstudie enligt Evans (2002). Urval och datainsamling kommer att beskrivas följt av 

analysmetod. 
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4.1 Val av metod 

Metoden för detta examensarbete utgår från en kvalitativ utgångspunkt. En kvalitativ studie 

bidrar till att ge en djupare förståelse av ett fenomen, till exempel hur lidande upplevs och 

erfars av sjuksköterskor. Syftet med kvalitativ forskning är även att skapa ett evidensbaserat 

kunskapsläge, vilken ger en vägledning i omvårdnaden (Friberg, 2017a). En systematiskt 

litteraturstudie betonar, identifierar och summerar enligt Evans (2002) den bästa tillgängliga 

forskningen för att göra vården evidensbaserad. I detta examensarbete kommer en 

beskrivande syntes (descriptive synthesis) användas som analysmetod. En beskrivande 

syntes enligt Evans syftar till att beskriva insamlat datamaterial av ett fenomen med en 

minimal tolkning. En beskrivande syntes syftar inte till att skapa en ny förståelse av det 

tidigare fenomenet som beforskats, utan summeras i en beskrivande sammanställning av det 

valda fenomenets kärna. En systematiskt litteraturstudie enligt Evans delas in i fyra steg i 

analysen av datamaterialet som beskrivs i 4.3 dataanalys.  

4.2 Urval och datainsamling 

Litteratursökningen bör utgå från urvalskriterier, val av sökord, val av dokument och 

slutligen en sekundärsökning. För att optimera en litteratursökning kan booleska operatorer 

användas. Booleska operatorer AND, OR, NOT talar om hur sökord ska förhålla sig till 

varandra. För att få med alla böjningsformer av sökord kan en trunkering göras. Detta 

innebär att ett trunkeringstecken använts för att böja ett sökord, till exempel sökning av 

sjukskötersk* ger alla böjningsformer av ordet sjuksköterska (Östlundh, 2017).  

Artikelsökningen för examensarbetet utgick från databaserna CINAHL plus, PubMed och 

SveMed+. Avgränsningarna som användes på CINAHL plus var fulltext, abstract available, 

peer reviewed och publikationsår mellan 2010–2018. På PubMed användes avgränsningarna 

fulltext, abstract, och publikationsår som avgränsades till 2010–2018. I SveMed+ användes 

avgränsningarna peer reviewed tidskrifter. Sökorden som togs fram utgick från syftet 

sjuksköterskans erfarenhet av vårdandets ethos. Sökord vid huvudsökning var caring AND 

experience AND nurse. Booleska operatorer AND, OR, NOT användes i litteratursökningen 

som kombinerades med sökord: caring relationship, empathy, compassion, compassionate 

care, caring theory. För att avgränsa användes också nyckelordet MeSH-term ”empathy” (för 

fullständiga sökvägar se bilaga A - Sökmatris). Medkänsla (empathy) och medlidande 

(compassion) är enligt Svensk MeSH (2016) synonymer, och är relaterade till caring. 

Begreppen utrycks genom en individs insiktsfulla och objektiva förståelse av en persons 

beteende, känslor och bekymmer om andra människor enligt Svensk MeSH. Svensk MeSH 

(2016) begreppsförklaring av medkänsla och medlidande kan jämföras med tidigare 

forskning om vårdande som Eriksson (2015) skriver om, varför de användes i 

litteratursökningen.  

En litteratursökning på totalt 3310 artiklar granskades utifrån rubrik, i 206 artiklar lästes 

abstractet, därefter valdes 54 av de 206 artiklar ut där hela artikeln lästes igenom. Av de 54 

artiklar som lästes i sin helhet, valdes tio artiklar ut som förväntades svara mot syftet för en 

vidare kvalitetsgranskning. I samtliga av de tio valda artiklarna granskades referenslistorna 
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för att eventuellt bidra till djupare datamaterial genom sekundärsökning. Genom en av de tio 

artiklarna valdes en artikel ut. Artikeln som valdes genom sekundärsökning var: The power 

of consoling presence - hospice nurses’ lived experience with spiritual and existential care for 

the dying, Tornøe, K. A., Danbolt, L. J., Kvigne, K., & Sørlie, V. (2014) i Parola, V., Coelho, 

A., Sandgren, A., Fernandes, O., & Apóstolo, J. (2018). Caring in Palliative Care - A 

Phenomenlogical Study of Nurse’ Lived Experience. 

Inklusionskriterier: Samtliga valda artiklar utgick från sjuksköterskans perspektiv och 

berörde sjuksköterskans upplevelse av vårdandets ethos. De artiklar som inte berörde det 

sökta perspektivet exkluderades. De 11 valda artiklar genomgick en kvalitetsgranskning 

utifrån Friberg (2017c). En kvalitetsgranskning enligt Friberg går ut på att kontrollera 

artikelns kvalitet utifrån ett antal frågor som avgör om en exkludering eller en inkludering av 

artikeln ska ske. Kvalitetsgranskningen utgick från en kvalitativ granskning med 14 stycken 

frågor kring bland annat syfte, metod, teori, analys och resultat, även etiska resonemang 

övervägdes. För varje JA svar på kvalitetsfrågorna gavs artikeln 1 poäng, totalt 14 poäng. En 

poängskala framställdes där olika intervall gav en kvalitetsbeskrivning i textformat. 

Textformaten blev: låg - med ett intervall 1 - 8, medel - med ett intervall 9 - 11 och hög - med 

ett intervall 12 - 14. Kvalitetsgranskningen av artiklar presenteras i bilaga B - Artikelmatris. 

Frågor vid kvalitetsgranskning återfinns i bilaga C - Frågeformulär kvalitetsgranskning av 

kvalitativa studier. Resultatet vid kvalitetsgranskningen återfinns i bilaga D - Resultat 

kvalitetsgranskning av artiklar. 

4.3 Dataanalys 

Dataanalys gjordes i enlighet med Evans (2002) metod för beskrivande litteraturstudie. 

Analysen av insamlat datamaterial gjordes utifrån fyra steg som Evans beskriver. I steg ett 

samlades artiklar genom databaser som föll inom ramen utifrån valt syfte och inom de valda 

inklusionskriterierna. Denna process av urval säkerställde valet av studier var lämpliga för 

studien. I steg två lästes de valda artiklarna igenom flera gånger för att skapa en ökad 

förståelse av artiklarnas innehåll, både vad som gäller på detaljnivå och på en helhet. Av de 

valda artiklarna identifierades nyckelfynd som svarade mot examensarbetets syfte. De valda 

nyckelfynden sammanställdes sedan i en matris. I steg tre urskildes och jämfördes likheter 

och skillnader i sjuksköterskornas erfarenhet av vårdandets ethos som resulterade i teman. 

Temana kategoriserades utifrån likheter och rubrikssattes för att beskriva sjuksköterskornas 

erfarenhet av vårdandets ethos. Ur de beskrivande temana urskildes sub-teman som gav 

fenomenet en förfinad förståelse. Sub-temana och temana tolkades på nytt för att upptäcka 

motsägelser och att kvalitén höll. I steg fyra beskrevs fenomenet i varje tema och refererades 

tillbaka till originalartikeln. Detta för att säkerställa exaktheten av det beskrivande 

innehållet. Nyckelfynden i varje tema och sub-tema abstraherades sedan till en ny 

beskrivande helhet som sammanställdes i resultatet. 
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4.4 Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden har tagits hänsyn till under examensarbetets gång utefter vad 

Kjellström (2012); CODEX (2018) skriver om forskningsetik. Kjellström skriver att en typ av 

forskningsoredlighet som kan förekomma, är att författarna presenterar resultat som 

bekräftar eller stödjer författarnas egen teori. Ur ett etiskt perspektiv kommer författarna 

försöka att inte färgas av tidigare förförståelse vid litteratursökning och vid val av artiklar. 

Enligt CODEX (2018) ska forskare följa den goda forskningsseden för att undvika 

forskningsoredligheter, vilket annars kan förekomma. Att plagiera, förfalska och fabricera 

bryter mot vedertagna vetenskapliga normer. Friberg (2017b) skriver att det föreligger en risk 

för ett selektivt urval vid val av litteratur, samt att litteraturen ger en dålig bredd av 

kunskapsläget. Författarna kommer att använda Evans (2002) beskrivande metod vid 

analysen. Evans beskrivande metod framhäver vikten av att skriva textnära med minimal 

tolkning av originalartiklarna. Författarna kommer också vid litteratursökning ha en 

förståelse för att begrepp som är översatta till engelska kan inneha en annan innebörd än den 

tänkta översättningen. Östlundh (2017) skriver att språkliga utmaningar kan föreligga vid 

informationssökningen där det egna språket inte är engelska. Kjellström skriver också att 

valet av begrepp har en semantisk betydelse. Examensarbetet har också haft en utgångspunkt 

mot det som Kjellström skriver om angående etiska motivering av forskningen. En etisk 

motivering är att den ska vara ur ett allmännyttigt intresse och ge ett ökat kunskapsläge inom 

det valda området.  

5 RESULTAT 

Sjuksköterskorna i analysen beskrev att vårdandets ethos sågs som nått gott för patienten. 

Där patienter sågs som en helhet och där hälsa kunde stödjas. Sjuksköterskor beskrev även 

att när olika hinder fråntog dem chansen från att vara vårdande. Vårdandets ethos sågs dock 

inte alltid som något positivt. Sjuksköterskorna beskrev att baksidan med vårdandets ethos, 

var att det kunde bli till en belastning när den emotionella bördan från patienterna blev för 

stor.  

I analysen framkom två teman och fyra sub-teman. Teman som framkom var: ” Att vara 

närvarande och visa empati” och ”Att möta svårigheter vid vårdandet”. Tema med tillhörande 

sub-tema presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. 

Tema Sub-tema 

Att vara närvarande och visa empati Att vara medmänniska 

Att sträva efter rätta förutsättningar för 
vårdandet 

Att möta svårigheter vid vårdandet Att känna hinder vid vårdandet 

Att vård över lång tid skapar en känslomässig 
utmattning  

5.1 Att vara närvarande och visa empati 

I analysen framkom sjuksköterskors erfarenheter av vårdandets ethos där medlidande var av 

betydande art. Erfarenheter kring vilka förutsättningar och hur vårdandet framträder och 

synliggörs i vården framkom. Även sjuksköterskors erfarenheter av när ett vårdandets ethos 

bidrog till en tillfredställelse och när medlidande bidrog till belöning för sjuksköterskor 

framkom i analysen. Temat att vara närvarande och visa empati skildras genom två sub-

teman: att vara medmänniska och att sträva efter rätta förutsättningar för vårdandet. Att 

vara medmänniska skildrar sjuksköterskors erfarenheter av det vårdandet ethos, vad det 

goda i vårdandet är och vad det består av. Att sträva efter rätta förutsättningar för vårdandet 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter av de personliga egenskaper och förutsättningar som 

ligger till grund för vårdandet. 

5.1.1 Att vara medmänniska 

Sjuksköterskorna ansåg att vårdande handlade om att se till patienters bästa. När 

sjuksköterskorna beskrev elementen i vårdande betonades en individanpassad vård, en vård 

med en kombination av handlingar som inte bara var synliga, som inte gick att ta på (Canzan, 

Heilemann, Saiani, Mortari, & Ambrosi, 2014; Horsburgh & Ross, 2013; Nijboer & Van der 

Cingel, 2019; Pfeiffer, Gober & Taylor, 2014; Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sorlie, 2014). 

Osynliga handlingar inkluderade ett tankesätt där patientens förflutna togs i relation i 

vårdandet och hänsyn visades till den vård som patienten erhållit tidigare (Canzan et al., 

2014; Horsburgh & Ross, 2013), allt detta för att kunna skapa en plan för ett framtida 

vårdande (Canzan et al., 2014). Sjuksköterskor uttryckte att det finns områden i vårdandet 

där ett mer praktiskt tankesätt var framhävande. Att vara förmögen att få patienter att känna 

sig så bekväm som möjligt var ett viktigt element (Horsburgh & Ross, 2013; Parola, Coelho, 

Sandgren, Fernandes & Apóstolo, 2018) och att inte endast administrera läkemedel (Parola 

et al., 2018). Element i vårdandet kunde även vara att till exempel erbjuda fysisk beröring 

(Fry et al., 2013; Tornøe et al., 2014), eller att bara dela tystnaden (Tornøe et al., 2014). 

Sjuksköterskors uppfattning av medlidande var att det bestod av en mängd av allting 

(Horsburgh & Ross, 2013; Nijboer & Van der Cingel, 2019). Sjuksköterskor beskrev trygghet, 

humor, integritet, respekt och tillit som värden i medlidande vilka utgjorde viktiga element i 

vårdandet, ett uttryck för detta kunde vara att göra det lilla extra för patienter (Nijboer & Van 

der Cingel, 2019). Men även att inte bara utgå från att göra något för patienter utan att göra 

något med patienter (Tornøe et al., 2014). Sjuksköterskor ansåg att genom att visa 
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medlidande, visades respekt, värme och empati gentemot patienter, även att visa medlidande 

gentemot personal ansågs viktigt (Horsburgh & Ross, 2013). Några sjuksköterskor beskrev 

att medlidande var ett mänskligt beteende (Zamanzadeh, Valizadeh, Rahmani, van der 

Cingel, & Ghafourifard, 2018), medan andra sjuksköterskor menade att medlidande behövde 

vara funktionellt (Nijboer & Van der Cingel, 2019). En del beskrev svårigheter i att kunna 

särskilja elementen i medlidande från vård i övrigt, att det inte borde finnas någon skillnad 

mellan dem (Horsburgh & Ross, 2013). Sjuksköterskor uttryckte:”I find it difficult to think of 

care and compassion being different. To me I can’t understand how care wouldn’t [emphasis] 

be compassionate” (Horsburgh & Ross, 2013, s. 1129). Några sjuksköterskor medgav att det 

fanns tvivel huruvida medlidande var av betydelse, att det var omätbart, att det inte skulle 

överdrivas (Nijboer & Van der Cingel, 2019). Sjuksköterskor beskrev också att medlidande 

bestod av element, som utrycktes i att behålla lugnet, lyssna och vara närvarande (Horsburgh 

& Ross, 2013; Nijboer & Van der Cingel, 2019). Medlidande ansågs också handla om ett 

villkorslöst vårdande, oavsett hur patienten uppfattades. Om man tar hand om någon på ett 

vårdande genuint sätt, kommer medlidande utifrån det (Horsburgh & Ross, 2013). 

Erfarenheter av medlidande beskrevs även som att behandla patienter med värdighet, inte 

tala över huvudet på patienter och förutsätta att patienter vet om sin egen situation. Att vara 

medveten om detta bidrog till en djupare erfarenhet (Horsburgh & Ross, 2013; Pfeiffer et al., 

2014). Människan ses som en helhet av kropp, själ och ande och sjuksköterskor erfor att 

emotionella problem ofta ledde till andliga problem (Pfeiffer et al., 2014). Andlig vård ansågs 

vara integrerad med omvårdnaden, där patienters källa till tro hopp och mening kunde 

stödjas och utgjorde ett viktigt element i vårdandet (Pfeiffer et al., 2014; Tornøe et al., 2014). 

Målet med andlig vård även att göra patienter hela, skapa lugn, ge tröst, skapa glädje och att 

ge uppskattning. Sjuksköterskor beskrev även att samtalet hade betydelse för att en god 

andlig vård skulle kunna skapas. Sjuksköterskorna ansåg att andliga vården innefattade en 

djup och respektfull vård som låg bortom den fysiska vården (Pfeiffer et al., 2014).  

Sjuksköterskorna menade att vårdandets element berikade, belönade och motiverade dem i 

arbetet som sjuksköterskor (Kim et al., 2016; Nijboer & Van der Cingel, 2019; Parola et al., 

2018; Tornøe et al., 2014; Zamanzadeh et al., 2018). Sjuksköterskors drivkraft och 

motivation till yrket fick sitt utlopp genom att medlidande visades mot patienter (Nijboer & 

Van der Cingel, 2019), men även utav den goda stämning som att vårda patienter gav (Parola 

et al., 2018). Några sjuksköterskor upplevde ett införlivande och stolthet genom de vårdande 

elementen i sjuksköterske- och patientrelationen (Kim et al., 2016). En drivkraft till att visa 

medlidande var att det gav en känsla av altruism (Zamanzadeh et al., 2018). 

Sjuksköterskorna uppfattade det som belönande och meningsfullt när de byggde upp ett 

förtroendefullt förhållande genom de vårdande elementen: lindrat lidande och att hjälpa 

patienter att acceptera död och försoning (Tornøe et al., 2014).  

5.1.2 Att sträva efter rätta förutsättningar för vårdande 

Förmågan att visa patienter medlidande i vårdandet speglades av sjuksköterskors känsla och 

självmedvetenhet (Horsburgh & Ross, 2013; Kim et al., 2016; Nijboer & Van der Cingel, 

2019). Sjuksköterskors förmåga att visa medlidande förutsatte även en positiv attityd (Fry et 

al., 2013; Nijboer & Van der Cingel, 2019; Pfeiffer, Gober, & Taylor, 2014). Den positiva 
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attityden bestod bland annat av ett ökat självförtroende till följd av erfarenheter av 

vårdtekniska moment, vilket bidrog till att mer energi lades på att visa medlidande (Nijboer 

& Van der Cingel, 2019). Sjuksköterskornas förutsättning att skapa en relation innehållande 

medlidande ökade vid positivt kroppsspråk, ögonkontakt, humor, småprat och beröring (Fry 

et al., 2013). Att skapa förtroende i relationen genom att hålla löften, vara artig, öppna sitt 

hjärta för patienter och se patienter som jämlika bidrog till att mer medlidande visades i 

vårdandet (Pfeiffer, Gober, & Taylor, 2014). Förmågan att visa empati var även en effekt av 

den positiva attityden (Fry et al., 2013; Pfeiffer, Gober, & Taylor, 2014). Sjuksköterskors 

personliga värderingar om att göra gott ansågs vara en drivkraft för att visa medlidande 

(Zamanzadeh et al., 2018; Fry et al., 2013). Människor och sjuksköterskor ansågs även ett 

ansvar i att vara medlidande genom altruism (Zamanzadeh et al., 2018). Förutsättningarna 

att visa medlidande påverkades positivt när kultur, normer och värderingar överstämde 

mellan sjuksköterskor och patienter. En del sjuksköterskor ansåg att genom att inte försöka 

påverkas av andra, var en vägledning för att visa medlidande (Nijboer & Van der Cingel). Att 

ha en förebild, speciellt för nyutexaminerade, var viktigt för att själv lära sig att vara 

medlidande. Sjuksköterskorna uppgav även att deras uppväxt, att ha lidit själv och att ha 

erfarenhet av lidande i vården skapade förutsättning till utveckling av det egna medlidandet. 

Sjuksköterskorna ansåg att deras syn på religion och andlighet spelade en roll och gav en 

motivation för att visa medlidande (Zamanzadeh et al., 2018).  

Sjuksköterskorna uttryckte att vara eftertänksam i vårdandet skapade förutsättningar att se 

patienter som unika (Canzan et al., 2014; Michaelsen, 2012; Pfeiffer et al., 2014), vilket 

kunde ske genom att normalisera patienterna i sjukdomen (Pfeiffer et al., 2014). Att se 

patienter som unika kunde även ske när sjuksköterskorna byggde upp en relation, vilket 

förändrade sjuksköterskors inställning till en mera öppenhet mot patienter (Michaelsen, 

2012; Parola et al., 2018). Sjuksköterske- och patientrelationen påverkade sjuksköterskors 

förmåga att identifiera sig med patienter (Nijboer & Van der Cingel, 2019). Relationen till 

patienter skapade förutsättningar för tröstande och bidrog till ökad förståelse hos 

sjuksköterskorna (Slatyer, Williams, & Michael, 2015; Tornøe et al., 2014). När 

sjuksköterskorna byggde upp en stöttande relation kunde både patienter och anhöriga öppna 

upp sig. Sjuksköterskorna beskrev att de då blev patienternas skyddade atmosfär, där 

patienterna kunde dela sina känslor, få hopp och känna delaktighet (Parola et al., 2018) 

Sjuksköterskorna ansåg att kommunikationen med patienter skapade förutsättningar för att 

förstå den enskildes behov (Canzan et al., 2014; Tornøe et al., 2014), i en kommunikation 

som var öppen kunde de existentiella och spirituell behoven hos patienter uppmärksammas 

(Tornøe et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att de genom samtal kunde skapa 

förutsättningar för att ta reda på var patienter emotionellt befann sig, var patienter trodde att 

de att de var, och slutligen försökte hjälpa patienter dit de ville, vilket bidrog till att patienter 

kunde bejaka sin tro (Pfeiffer, Gober, & Taylor, 2014). Förutsättningen att se patienter genom 

samtal synliggjordes genom ett engagemang från sjuksköterskorna (Pfeiffer, Gober, & Taylor, 

2014; Slatyer, Williams, & Michael, 2015). Sjuksköterskorna ansåg även att en holistisk syn 

på vården var en förutsättning för patienters välmående och trygghet (Slatyer, Williams, & 

Michael, 2015; Tornøe et al., 2014), samt för att lindra patientens existentiella och spirituella 

ångest (Tornøe et al., 2014). Förmågan att utföra existentiellt och spirituellt vårdande 

förutsatte att sjuksköterskor hade möjlighet att vara närvarande och se patienter i 
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oförutsedda situationer (Pfeiffer et al., 2014; Tornøe et al., 2014). Genom att sjuksköterskor 

skapade en ömsesidig emotionell och spirituell delaktighet med patienter kunde 

sjuksköterskor bli mer medvetna och närvarande till patienter (Parola et al., 2018). 

According to the nurses, a good, sense of timing, situational understanding and being able to 

“tune in on” patients’ verbal and non-verbal cues whilst performing nursing care, were 

necessary abilities to reach in and respond adequately to their existential and spiritual distress. 

(Tornøe et al., 2014, s. 5) 

Att sjuksköterskor hade en vårdande engagerad närvaro i relationen skapade förutsättning 

till att se patienters psykiska, fysiska och andliga behov (Pfeiffer, Gober, & Taylor, 2014; 

Slatyer, Williams, & Michael, 2015; Tornøe et al., 2014). Sjuksköterskorna uppvisade ett 

stödjande förhållningsätt mot patienter som hade emotionell smärta genom att de lyssnade 

empatiskt, och genom att de synliggjorde patienters tankar och känslor i det vårdande mötet 

(Tornøe et al., 2014). Sjuksköterskornas skapade emotionellt stöd genom mänsklig närhet, 

vilket skapade förutsättning för att lindra oro och ångest (Fry et al., 2013; Pfeiffer et al., 2014; 

Slatyer, Williams, & Michael, 2015; Tornøe et al., 2014). Även när patienter inte reagerade på 

sjuksköterskors fysiska närvaro, försökte sjuksköterskor att inge en lugnande effekt på 

patienter (Fry et al., 2013; Tornøe et al., 2014, s3). Sjuksköterskorna beskrev det som: ”The 

only ”tool” you have is yourself” (Tornøe et al., 2014, s3). Sjuksköterskor beskrev att målet 

med att skapa en vårdande relation med patienter, var att det skulle bli så likt en vän- eller 

familjerelation. En förutsättning för att detta skulle uppnås var att relationen inte blev för 

personlig men ändå intim, trygg, balanserad och lika med alla patienter (Kim et al., 2016) 

I’m not just there to perform my skills. I want to connect with them as a person. It might 

sound bad, but I want to get them in the position where they can feel that being vulnerable is 

okay, and at that point share their feelings with me or share whatever they need to get off their 

chest. (Pfeiffer, Gober, & Taylor, 2014, s. 2891)  

Sjuksköterskorna kände även en känsla av belöning och personlig uppfyllelse genom att vara 

vårdande. Att göra nytta berikade dem och kompenserade för alla motgångar (Parola et al., 

2018). 

5.2 Att möta svårigheter vid vårdandet 

I analysen framgick hur sjuksköterskorna ansåg att vårdandet uteblev på olika sätt. 

Sjuksköterskorna upplevde att olika faktorer runt omkring dem hindrade dem från att vara 

vårdande enligt vårdandets ethos. De upplevde även att vårdande kunde leda till en inre 

belastning och känslomässig utmattning vilket bidrog till att vårdandet uteblev. Temat att 

möta svårigheter vid vårdandet skildras genom två sub-teman: att känna hinder vid 

vårdandet och att vård över lång tid skapar en känslomässig distans.  
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5.2.1 Att känna hinder vid vårdandet 

Sjuksköterskor erfor att en dålig arbetsmiljö blev till ett hinder i att visa medlidande. 

Personalbrist och upplevd stress var faktorer som påverkade arbetsmiljön negativt (Fry et al., 

2013; Horsburgh & Ross, 2013; Nijboer & Van der Cingel, 2019; Tornøe et al., 2014). På 

grund av arbetsbelastningen, ständigt avbrytande och inte fullt utvecklade interpersonella 

färdigheter hindrades empatiska möten (Fry et al., 2013). När väntrummet var fullt av 

patienter observerades det att sjuksköterskor hade det svårt att visa medlidande:  

This CIN looked tens and walked very quickly wherever he was going. His facial expression 

was serious but the word he used were similar to the other CIN- observations. He did not seem 

as relaxed or to be able to relate as well to the patients in the waiting room as the other CIN´s. 

(Fry et al., 2013, s. 40) 

I sjuksköterskeprofessionen där grunden utgörs av ett vårdande förhållningssätt, hade 

attityden inom personalgruppen också stor betydelse för förmågan att vara vårdande. När ett 

vårdande förhållningssätt inom personalgruppen saknades, hindrades sjuksköterskorna att 

ha ett vårdande förhållningssätt och att visa medlidande mot patienterna (Horsburgh & Ross, 

2013; Nijboer & Van der Cingel 2019). Dispyter mellan kollegor kunde påverka 

sjuksköterskorna negativt och hindrade dem från att visa medlidande. De menade att det 

resulterade i maktlöshet, misslyckande, skuld och frustration. Detta gjorde även att 

sjuksköterskorna kände sig besvikna och mindre skickliga. Några kände att situationen var 

övermäktig vilket ibland resulterade att situationer ingav en känsla av missnöje med sitt 

arbete och därmed en önskan att lämna yrket (Nijboer & Van der Cingel, (2019). Vidare 

kunde sjuksköterskors förmåga att visa medlidande hindras då de upplevde att den kliniska 

blicken påverkades av att arbetsrollen strikt byggde på rutiner. Det ledde till en 

intressekonflikt mellan personliga värderingar och professionalism (Fry et al., 2013). Att 

spendera tid för att administrera behandling gjorde att sjuksköterskor upplevde att de fick 

mindre tid med patienter vilket sågs som ett etiskt dilemma (Tornøe et al., 2014). Det fanns 

också uppfattningar hos nyutbildade sjuksköterskor om att vårdtekniska moment var det 

viktigaste i sjuksköterskeyrket, vilket bidrog till mindre fokus på vårdande och att 

sjuksköterskor endast fokuserade på att bli bra på de vårdtekniska sysslorna. Detta 

resulterade i en känsla av hindrande i att visa medlidande (Nijboer & Van der Cingel 2019). 

Nyutbildade sjuksköterskor upplevde även en skrämmande övergång från student till 

sjuksköterska. De trodde att de var beredda på yrkets utmaningar men var det i verkligheten 

inte alls (Horsburgh & Ross, 2013; Nijboer & Van der Cingel 2019). Nyutbildade 

sjuksköterskor kämpade för att balansera sina personliga värderingar när det gällde 

medlidande. De kände sig ibland hindrade när de inte hade mod nog att uttrycka medlidande 

och inte kunde stå upp för sig själva och sina värderingar. Sjuksköterskorna kände sig rädda 

för reaktioner från både kollegor och patienter över sina prestationer och om de verkligen 

dög som sjuksköterskor (Nijboer & Van der Cingel, 2019). 

It is the idea that I fail in the eyes of my colleagues. What would they think if I didn't finish my 

work or activities? […] I think it isn't appreciated when I talk a lot to patient, and therefore am 

slow in completing my tasks [Homecare nurse]. (Nijboer & Van der Cingel, 2019, s. 87) 
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5.2.2 Att vård över lång tid skapar en känslomässig distans  

Sjuksköterskor ansåg att vårdande kan leda till belastning för dem på olika sätt (Kim et al., 

2016; Michaelsen, 2012; Nijboer & Van der Cingel, 2019; Parola, Coelho, Sandgren, 

Fernandes, & Apóstolo, 2018; Tornøe et al., 2014). Sjuksköterskor strävade efter att ha en så 

vänskaplig och terapeutisk relation som möjligt (Kim et al., 2016), även om det kändes som 

en belastning att vårda relationen över tid (Kim et al., 2016; Michaelsen, 2012). Skapades 

ingen relation gav till slut sjuksköterskorna upp då belastningen blev för stor (Michaelsen, 

2012). Sjuksköterskor höll istället distans till de patienter de hade svårt att skapa relation till, 

för att lindra den psykiska belastningen som skapades (Kim et al., 2016; Michaelsen, 2012). 

Sjuksköterskorna som medvetet höll distans till vissa patienter för att skona sig själva, var 

medvetna om att det fanns det en risk att en patientens alla problem inte upptäcktes. I vissa 

situationer ökade avståndet ytterligare i relationen till följd av patientens krävande vård eller 

när patientens önskan att samtala inte kunde tillgodoses. Sjuksköterskorna doserade 

läkemedlet snabbt och gick då vidare till nästa patient för att lindra belastningen, vilket 

ökade det dåliga samvetet ytterligare (Michaelsen, 2012). Sjuksköterskor pendlade mellan en 

upplevelse i andras liv och sitt eget vilket bidrog till emotionell utmattning (Parola et al., 

2018). Emotionell utmattning ledde till att sjuksköterskorna upplevde en känsla av 

maktlöshet (Parola et al., 2018; Nijboer & Van der Cingel, 2019; Tornøe et al., 2014). 

Maktlöshet kunde skapas av att inte kunna lindra det fysiska, känslomässiga och existentiella 

lidandet hos patienter (Parola et al., 2018). Att undvika relation med patienter sågs därför 

som en överlevnadsinstinkt (Michaelsen, 2012).  

What turns out to be more difficult for us is to be able to work and create this barrier, this wall, 

is it not?! Because at the same time we have to be more predisposed, but on the other hand, we 

also have to defend ourselves a bit. (Parola et al., 2018, s. 183-184) 

Sjuksköterskorna uttryckte en belastning av den sorg de kände för patienter som tvingades 

behandling mot sin vilja (Kim et al., 2016; Tornøe et al., 2014). Några sjuksköterskor 

ifrågasatte meningen med livet när de var involverade med äldre eller medvetslösa patienter 

som bara förlängde sina liv några få år och med väldigt låg livskvalité. De sympatiserade med 

patienter vars behandling blev den enda prioriteringen i patienters liv till följd av den täta, 

tidskrävande behandlingen. Bland annat sörjde sjuksköterskorna patienters försämrade 

tillstånd, komplikationer och svårigheter att kontrollera sin diet och sin kroppsvikt, vilket 

bidrog till en emotionell belastning (Kim et al., 2016).  

I always feel compassion and sympathy for them. It is an incurable disease. When we saw a 

young lady receiving haemodialysis treatment, we all cried for her. It was so sad ... (Kim et al., 

2016, s. 1458)  

Sjuksköterskorna uttryckte etiska dilemman i olika situationer (Michaelsen, 2012; Nijboer & 

Van der Cingel, 2019; Tornøe et al., 2014). Några sjuksköterskor uttryckte blandade känslor 

över sin förmåga att ge existentiell och spirituell vård. Att hitta rätt balans mellan att utmana, 

att övertala och att acceptera patientens val var ett annat dilemma, speciellt när 

sjuksköterskorna reflekterade över patienters sårbarhet i den asymmetriska sjuksköterske-

patientrelationen (Tornøe et al., 2014). De upplevde även belastning vid upprätthållandet av 

professionell distans i vårdandet (Michaelsen, 2012; Nijboer & Van der Cingel, 2019). 

Förmågan att balansera mellan närvarande och distans ökade dock med tiden vilket gav en 
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minskad belastning (Nijboer & Van der Cingel, 2019). Andra sjuksköterskor upplevde att det 

var en utmaning fånga upp och tolka patientens signaler eftersom de la stor vikt vid att förstå 

och se patienters behov och inte vårda utifrån sin egen uppfattning (Tornøe et al., 2014). En 

sjuksköterska uttryckte: ”Who are we to judge what is best for them” (Tornøe et al., 2014, s. 

3).  

6 DISKUSSION 

Under diskussionsavsnittet diskuteras metoden, resultatet och den etiska aspekten av 

examensarbetet. 

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetet har analyserats utifrån en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). 

Metodvalet är relevant då syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdandets 

ethos. Eftersom syftet var av kvalitativ karaktär ansågs metoden vara lämplig. Till en början 

övervägdes att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2017b) som baseras på att göra en 

beskrivande sammanställning av kvalitativa och kvantitativa artiklar för det valda 

forskningsområdet. Metoden som delvis baseras på kvantitativa artiklar vars resultatet 

beskrivs med statistik ansågs dock inte lämpligt för detta examensarbete, då sjuksköterskors 

erfarenheter kring vårdande ansågs beskrivas främst i kvalitativa artiklar. För att besvara 

syftet hade även intervjuer med sjuksköterskor kunnat ske. Polit och Beck (2017) skriver 

dock att en intervjustudie är tidskrävande vilket var skälet till att metoden valdes bort 

eftersom perioden för examensarbetets utförande ansågs vara för kort. En systematisk 

litteraturstudie enligt Evans (2002) kan utformas på olika sätt, tolkande eller deskriptiv. På 

grund av författarnas ringa erfarenhet av vetenskapligt skrivande valdes en deskriptiv metod 

för att för att undvika omtolkning av redan sammanställd forskning. Friberg (2017a) menar 

att studenter som skriver uppsats på kandidatnivå har för små metodologiska kunskaper för 

att kunna tolka befintlig forskning vid skrivande av en litteraturstudie. En styrka med att 

göra en deskriptiv litteraturstudie i jämförelse mot en empirisk studie är att resultatet 

baseras på redan befintlig forskning vilket ger arbetet en bredd eftersom fler erfarenheter kan 

tas tillvara och sammanställas. Även om det har funnits en medvetenhet och intention att 

lägga förförståelsen åt sidan vid val av artiklar som ligger till grund för resultatet finns ändå 

risken att författarna till examensarbetet riktat resultat genom urvalet av artiklar (Friberg, 

2017b).  

Vid litteratursökningen valdes tre databaser, CINAHL plus, PubMed och Svemed+. Möjligen 

hade sökning vid fler databaser bidragit till större urval av artiklar för att bättre svara mot 

syftet i examensarbetet. De avgränsningar som användes resulterade i 3310 träffar vilket 

ansågs vara en fullt tillräcklig mängd för detta examensarbete på kandidatnivå. Antalet 
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sökträffar är dock stort för ett arbete på kandidatnivå. Möjligtvis hade söksträngar som hade 

varit mer specifika utifrån syftet inneburit färre träffar. En avvägning kunde ändå göras 

utefter artikelns titel följt av abstrakt för att kunna avgöra om artikeln var av intresse. 

Litteratursökningen gjordes systematiskt och dokumenterades i en sökmatris (se bilaga A) 

för att inte artiklar som eventuellt kunde svara mot syftet missades. Dock finns det en 

möjlighet att artiklar med resultat som svarade mot syftet kan ha missats då abstrakt och 

resultat endast lästes i artiklar vars rubrik förväntades svara mot syftet. Då mängden artiklar 

som förväntades svarade mot syftet och inklusionskriterierna var relativt få, valdes därför 

artiklar med varierande kontext ut för vidare granskning. Samtliga artiklars resultat svarade 

enligt examensarbetets författare mot syftet varför de också inkluderades. En av artiklarnas 

resultat beskrev erfarenheter utifrån registered staff nurses. Författarna till examensarbetet 

är medvetna om att det föreligger en risk att betydelsen registered staff nurses kan inneha en 

annan betydelse än svenska motsvarigheten till sjuksköterska. Författarna har dock tolkat 

registred staff nurse som sjuksköterska, varav artikeln inkluderades. I en artikel deltog både 

sjuksköterskor och patienter i studien, dock kunde sjuksköterskors perspektiv tydligt 

urskiljas i resultatet. De artiklar vars resultat som inte gick att särskilja mellan sjuksköterskor 

och patienter uteslöts ur analysen. 

Examensarbetet har analyserats utifrån en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) 

fyra steg. Författarna till examensarbetet läste var för sig igenom de valda artiklar som 

ansågs svara mot syftet. Varje författare sökte efter nyckelfynd i artiklarna, för att sedan 

tillsammans besluta om de var relevanta mot syftet. Genom diskussion examensförfattarena 

emellan, kunde nyckelfynden bedömas, där de som inte upplevdes starka nog för att svara 

mot syftet valdes bort. Detta förfarande kan ses som en styrka i arbetet då det minskade 

eventuella feltolkningar och stärkte tillförlitligheten av nyckelfynden. Nyckelfynden 

jämfördes för att hitta likheter och skillnader, för att sedan utmynna i teman och sub-teman. 

Antalet teman, sub-teman och dess rubriker framkom genom diskussion författarna emellan. 

Rubriksättningen härrördes till syftet och hade en tydlig distinktion och bidrar till fördjupad 

kunskap om fenomenet. Alternativt för att ge en ökad relevans av rubriksättning, kunde var 

och en av författarna skapat egna rubriker i ett första stadium, för att sedan jämföras och 

fastställas. 

För att verifiera examensarbetets kvalité har författarna utgått från det Polit och Beck (2017) 

skriver om kvalitativa studiers överförbarhet, giltighet och tillförlitlighet. En kvalitativ 

studies överförbarhet enligt Polit och Beck handlar om studiens trovärdighet att överföra 

tillämpbara fynd från studien till andra verksamheter. För att detta ska kunna ske behöver 

fynden vara rikligt beskrivna. Överförbarheten i detta examensarbetet stärks då syftet är 

kontextlöst vilket medför att resultatet kan överföras till olika sammanhang. Giltighet enligt 

Polit och Beck beskriver hur väl en studie faktiskt beskriver det som faktiskt är menat att 

beskrivas. Giltighet är en viktig del i studiens trovärdighet vilket skapar grund och evidens i 

studien. Giltigheten i detta examensarbete ökar genom att artiklarna är lästa flera gånger för 

att förstå sammanhang och helhet. Att artiklarnas nyckelfynd som ligger till grund för 

resultatet är beskrivna med intention att inte tolkas ökar också examensarbetets giltighet. 

Resultatet är återkopplat till originalartiklarna för att ytterligare stärka giltigheten. 

Tillförlitlighet är viktig för trovärdigheten av examensarbetet. Polit och Beck menar att om 

liknande metodval används och ger liknande resultat är tillförlitligheten i studien stor. För 
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ökad trovärdighet i detta examensarbetet, genomgick alla artiklar ett antal kvalitetssäkrande 

frågor enligt Friberg (2017c). Artiklarna bedömdes med låg, medel eller hög kvalité enligt 

författarnas egen bedömning. Hade en annan modell och kunskap för bedömning av kvalitén 

av artiklarna funnits, skulle möjligen en annan poängsättning erhållits. Alla artiklar 

bedömdes ha medel eller hög kvalité vilket innebar att de fått mer än nio av fjorton poäng vid 

bedömningen.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom sjuksköterskors erfarenheter av vårdande ethos vilka kan kopplas till de 

fyra fundamenten som Eriksson (2015) skriver att den vårdvetenskapliga synen grundar sig 

på: den hela levande människan, hälsa innebär att vara hel, vårdandet är en relation och 

vårdandets ”värld” är relationernas värld. I resultatet framkom att vårdandet ethos utgjordes 

till stor del av medlidande, ett element och en förutsättning av vårdandet. Sjuksköterskorna 

utryckte även att medlidande kunde ses som en belöning. De beskrev även att olika 

förutsättningar utgjordes av både möjligheter och hinder för att vårdande kunde ske. 

Sjuksköterskor beskrev även vad ett vårdande ethos är för något och hur det synliggjordes i 

faktiska vården. Eriksson (2014) skriver att vårdandet är någonting naturligt mänskligt där 

den andres existens bekräftas, en kärleksgärning, vilket erfors även utav sjuksköterskorna i 

resultatet. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna ansåg att relation mellan sjuksköterskor och 

patienter hade en stor betydelse för patienters välbefinnande i vårdande sammanhang. Även 

Eriksson (2014), Berg och Danielsson (2007), Halldorsdottir (2008) samt Sandvik, Eriksson 

och Hilli (2015) betonar att den vårdande relationen är en stor del i vårdande sammanhang. 

Relationen mellan sjuksköterskor och patienter bygger på ett omsorgsfullt förhållande, där 

patienters hälsoprocesser kan stödjas (Eriksson, 2014; Berg och Danielsson, 2007; 

Halldorsdottir, 2008).  

Sjuksköterskorna betonade att vårdande byggde på en individanpassad vård, en vård med en 

kombination av handlingar som inte var synliga, som inte gick att ta på. Sjuksköterskor ansåg 

även att det var viktigt att ha ett engagemang och att närvaro visades i relationen och i 

kommunikationen med patienter. När närvaro och engagemang utrycktes kunde både 

patienters fysiska, psykiska, emotionella och andliga dimension stödjas. Att visa närvaro och 

engagemang bidrar till att skapa en förtroendefull relation enligt Berg och Danielson (2007). 

I resultatet framkom att sjuksköterskors medvetenhet kring relationens betydelse och 

människan som helhet i vårdande, resulterade i en holistisk syn på människan vilket ledde 

till bättre vård för patienter och där hälsoprocesser kan stimuleras.  Sjuksköterskorna ansåg 

även att emotionella problem hos patienter kunde leda till andliga problem. Andlig vård 

byggdes genom en reflektion av sjuksköterskors egen andlighet. Vilket kan relateras till det 

Eriksson (2014) skriver om att människan utgörs av en helhet bestående av en kropp, själ och 

ande. Sjuksköterskorna beskrev att målet med andlig vård var att genom samtal göra 

patienten hel, ge tröst, lugn, hopp, värdighet, glädje och mening. Sjuksköterskorna utryckte 

en professionell skyldighet i att stödja patientens källa av tro, mening och hopp. Även 
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Eriksson (2015) skriver att vårdandet utgörs av kärlekens kraft som bygger på tro och hopp 

som i sin tur bygger på en kärleksfull relation. I resultatet framkom det att sjuksköterskornas 

upplevelse var att det var svårt att särskilja medlidande från vårdande, att det inte var någon 

skillnad och att vård inte kunde ges utan medlidande. Sjuksköterskors syn på medlidande 

stöds även av Bramley och Matiti (2014) som skriver att patienter upplever att medlidande är 

förknippat med vårdande, att de är relaterade till varandra. Erfarenheter av medlidande 

beskrevs även i resultatet som att behandla patienter med värdighet, inte tala över huvudet 

på patienter och förutsätta att patienter visste bäst om sin egen situation. Detta kan även 

kopplas hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) som säger att vården ska ske i med 

respekt och värdighet för den enskilde individen och Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område som beskriver att vård ska ges i samråd med patienten.  

Sjuksköterskorna såg mänsklig närhet i relationen till patienter som ett kraftfullt verktyg till 

att lindra oro, ångest och ge emotionellt stöd. Detta innebar i det praktiska arbetet att 

sjuksköterskors närvaro inte skulle förringas då inte endast farmaceutisk behandling alltid 

hade den lugnande effekt som önskades uppnås. Resultatet visade att genom medlidande och 

att bara vara med patienter och dela tystnaden, bidrog till att trösta och lugna patienter i 

lidandet enligt sjuksköterskorna. Vilket kan jämföras med det Wiklund Gustin (2012) skriver 

om medlidande, att det handlar mer om varandet och inte lika mycket om görandet. Det är i 

varandet med patientens som ett sammanhang och en mening kan skapas.  

Sjuksköterskors förmåga att visa medlidande i vården speglades av självmedvetenhet. 

Resultatet visade att sjuksköterskors inställning i mötet med patienten och sin förmåga att 

möta sina egna känslor var avgörande för att orka med patienters lidande. Sjuksköterskors 

personliga värderingar om att göra gott användes som drivkraft för att visa medlidande. 

Detta kan jämföras med det som Eriksson (2015) skriver om att genom självmedvetenhet, att 

våga se bortom sig själv och med handlingens kraft, verkligen visa att man bryr sig om någon 

annan. Att ge en god vård ställs också som krav på sjuksköterskor enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) som menar att sjukvård ska bidra till en god hälsa och 

vård på lika villkor.  

I resultatet framkom att genom en personcentrerad vård och en reflektion i 

vårdhandlingarna gavs sjuksköterskor en möjlighet att se de unika patienter de hade framför 

sig och kunde därigenom tillgodose patienters unika behov. Vilket kan kopplas till Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) som menar att sjuksköterskor ska genomföra omvårdnad som 

tar hänsyn till patienters vanor, tro och värderingar.  

Resultatet visade att sjuksköterskors förmåga att skapa en förtroendefull relation genom att 

vara medlidande ökade vid ögonkontakt, empati, humor, småprat och beröring. Även att 

skapa förtroende i relation genom att visa empati, hålla löften, vara artig, öppna sitt hjärta 

för patienter och se patienter som jämlika bidrog till att mer medlidande visades i vårdandet. 

Allt eftersom relationen mellan sjuksköterskor och patienter stärktes, stärktes även 

sjuksköterskors förmåga att vara öppen mot patienter med unika behov. Halldorsdottir 

(2008) och Berg och Danielson (2007) beskriver även de att relationen mellan patienter och 

sjuksköterskor har en stor betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskorna ansåg i resultatet att genom ett vårdande förhållningsätt i handlandet 
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kunde patienters bästa tillgodoses. Vårdandet enligt Eriksson (2014) bygger även på en 

mänsklig kärleksfull relation som ligger till grund för hälsoprocesserna hos patienter. I 

resultatet visades att sjuksköterskorna kände en känsla av belöning och personlig uppfyllelse 

genom att vara vårdande. Att göra nytta berikade dem och kompenserade för alla motgångar. 

Även Sandvik, Eriksson och Hilli (2015) skriver att sjuksköterskors förhållningsätt har en 

avgörande del i till att vara vårdande och inte endast fokusera på görandet, vilket påverkas av 

sjuksköterskors tidigare förutsättningar.  

Sjuksköterskornas erfarenheter som framkom i resultatet var att det uppstod en distansering 

mot patienter som upplevdes svåra och tidskrävande, därför uteblev vårdande relationen och 

medlidande kunde därför inte uppnås. Bramley och Matiti (2014) skriver dock att patienters 

uppfattning av medlidande skiljer sig åt, tidsaspekten upplevs inte alltid som viktigaste för 

att medlidande ska uppnås. Ibland är det de små sakerna som avgör och skapar en känsla av 

medlidande hos patienterna. I resultatet framkom också att nyutbildade sjuksköterskor 

upplevde även en skrämmande övergång från student till sjuksköterska. De trodde att de var 

beredda på yrkets utmaningar men var det i verkligheten inte alls. Nunes, Williams, Sa och 

Stevenson (2011) skriver att förmågan att visa och känna medkänsla sjunker redan efter 

utbildningsstadiet för sjuksköterskor. Sandvik, Eriksson och Hilli, (2015) menar att grunden i 

vårdande för sjuksköterskor anläggs redan i utbildningsstadiet, varför ett fokus på ett 

vårdande förhållningssätt bör medvetandegöras. Även organisatoriskt orsakad stress 

påverkade sjuksköterskors förmåga visa medlidande i resultatet. Organisatoriska orsaker var 

bland annat tidspress och personalbrist. Även Wiklund Gustin (2017) menar att 

organisatoriska aspekter har ett värde i mötet. Vissa sjuksköterskor medgav i resultatet att 

medlidande inte ska överskattas. Sjuksköterskorna upplevde även att visa medlidande kunde 

leda till utmattning vilket gjorde att sjuksköterskorna undvek patienten för att skydda sig 

själva. Medlidande är dock en viktig aspekt i sjuksköterskans vård vilket inte ska 

underskattas (Bramley & Matiti, 2014; Wiklund Gustin, 2017). 

6.3 Etikdiskussion 

Etiska ställningstaganden har under examensarbetets utgått från CODEX (2018); Kjellström 

(2012); Östlundh (2017) och Friberg (2017b). Examensförfattarna har med enlighet med 

CODEX (2018) medvetet inte plagierat, förfalskat och fabricerat material. Ur ett etiskt 

perspektiv har författarna försökt vid översättning av engelska ord utgått från det Kjellström 

(2012) skriver om att valet av begrepp har en semantisk betydelse, vilket har följt med 

tankeprocessen under examensarbetes gång. Examensförfattarna har därför använt lexikon 

för lämplig översättning. Ett etiskt enligt ställningstagande har utifrån det Östlundh (2017) 

skriver om att inte färgas av tidigare förförståelse vid litteratursökning och vid val av artiklar. 

Författarna har också vid litteratursökning haft förståelse för att begrepp som är översatta till 

engelska kan inneha en annan innebörd än tänkt översättning, vilket Östlundh skriver kan 

föreligga. Friberg (2017b) skriver att det föreligger en risk för ett selektivt urval vid val av 

litteratur, vilket även har beaktats under litteratursökningen. Diskussion har förts över valet 

av begrepp för att resultatet ska bli så giltigt och trovärdigt som möjligt. Resultat av 

examensarbetet har utgått Evans (2002) metod för beskrivande syntes, vilket poängterar i att 
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minimera tolkning av originalartiklarna enligt Evans (2002). Examensarbetet har också haft 

en utgångspunkt mot det som Kjellström (2012) skriver om angående etiska motivering av 

forskningen. Forskningen ska vara ur ett allmännyttigt intresse vilket är en etisk motivering 

och ger ett ökat kunskapsläge inom det valda området.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdandets 

ethos. I resultatet framkom positiva och negativa aspekter. Dels framkom att 

medmänsklighet var en del av kärnan i det goda vårdandet, där sjuksköterskornas förmåga 

att se människan bakom patienten var central. Vårdandet handlade om mer än att bara 

utföra vårdtekniska sysslor och bidragande orsaker till god vård skapades genom mänsklig 

närhet, tillit, integritet, humor och respekt. Även sjuksköterskors strävan efter rätt 

förutsättningar spelade roll. Att ha självinsikt, positiv attityd och en förmåga att skapa 

relationer ansågs viktigt för att vara vårdande. Om sjuksköterskor är godhjärtade, positiva 

och har förmågan att se människan bakom patienter kommer alltså lindring kunna ges och 

hälsa skapas. Dock mötte sjuksköterskor av svårigheter i vårdandet vilka uttrycktes som 

hinder, varav personalbrist, stress och organisatoriska orsaker var bidragande. Vårdandet 

kunde även leda till känslomässig distans då sjuksköterskor erfor känslomässig utmattning 

vid krävande relationer eller när lindring inte kunde ges till patienter. Sjuksköterskors 

erfarenheter av vårdande kan bidra till att ökad förståelse skapas av vilka förutsättningar, 

brister och utmaningar som sjuksköterskor behöver stöd i för att kunna leverera en god vård. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Den breda och omfattade litteratursökningen som gjordes till detta examensarbete tyder på 

att det valda fenomenet inte har tillräcklig forskningsgrund i kontextlösa sammanhang. 

Författarna till detta examensarbete rekommenderar empiriska studier i svensk sjukvård, för 

att kunna berika sjuksköterskeutbildningen och bidrar till en ökad förståelse av fenomenet 

för sjuksköterskor. Möjligtvis finns också ett värde i att göra empiriska studier i kontextburna 

sammanhang för att få djupare förståelse av vårdandets betydelse i specifika vårdmiljöer.  
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1 

BILAGA A SÖKMATRIS 

Data-bas 
 
Datum 

Sökfras Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
ab-
strakt 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitets-
granskade 
artiklar 

Inkluderande 
artiklar 

CINAHL Plus 
 
2018-11-15 

Nurses AND 
experience AND 
caring theory 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2014-2018 

12 3 2 1 Slatyer, S., 
Williams, A. M., & 
Michael, R. (2015). 
 
 

CINAHL Plus 
 
2018-11-15 

Nurses AND 
experience AND 
caring theory 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2012-2018 

18 4 3   
 
 

CINAHL Plus 
 
2018-11-15 

Caring 
experiences 
AND nurses 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2014-2018 

97 9 4 0  

CINAHL Plus 
 
2018-11-15 

Caring 
experiences 
AND nurses 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2012-2014 

83 9 5 1  
Michaelsen, J. J. 
(2012). 
 
 
 

CINAHL Plus 
 
2018-11-16 

Caring 
relationship 
AND nurse* 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2014-2018 

39 4 3 0  

CINAHL Plus 
 
2018-11-16 

Caring 
relationship 
AND nurse* 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2012-2014 

23 3 3 0  

SveMed+ 
 
2018-11-19 

caring 
relationship OR 
exp:”Empathy” 
AND nurse* 

Peer reviewed 
tidskrifter, 
Publiceringsår 
2012-2018 

39 2 2 0  

SveMed+ 
 
2018-11-19 

caring OR 
exp:”Empathy” 
AND nurse* 

Peer reviewed 
tidskrifter, 
Publiceringsår 
2012-2018 

15 6 1 1 Zamanzadeh, V., 
Valizadeh, L., 
Rahmani, A., van 
der Cingel, M., & 
Ghafourifard, M. 
(2018). 



 

2 

PubMed 
 
2018-11-19 

caring AND 
experience AND 
nurse* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2018-2018 

249 19 2 1 Parola, V., Coelho, 
A., Sandgren, A., 
Fernandes, O., & 
Apóstolo, J. (2018). 
 
 

PubMed 
 
2018-11-19 

caring AND 
experience AND 
nurse* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2017-2017 

252 13 0 0  

PubMed 
 
2018-11-19 

caring AND 
experience AND 
nurse* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2016-2016 

222 14 2 1 Kim, S., Lee, H. Z., 
Hwang, E., Song, J., 
Kwon, H-J., & Choe, 
K. (2016). 

PubMed 
 
2018-11-19 

caring AND 
experience AND 
nurse* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2015-2015 

222 10 4 0  

PubMed 
 
2018-11-19 

caring AND 
experience AND 
nurse* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2014-2014 

184 9 0 0  

PubMed 
 
2018-12-04 

caring AND 
experience AND 
nurse* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2013-2013 

187 4 2 1 Canzan, F., 
Heilemann, M. V., 
Saiani, L., Mortari, 
L., & Ambrosi, E. 
(2014) 

PubMed 
 
2018-12-04 

caring AND 
experience AND 
nurse* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2012-2012 

171 5 0 0  

PubMed 
 
2018-12-04 

caring AND 
empathy AND 
compassion 
AND nurse* 
experience 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2016-2018 

138 8 4 0  

PubMed 
 
2018-12-04 

caring AND 
empathy AND 
compassion 
AND nurse* 
experience 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2014-2016 

114 3 0 0  

PubMed 
 
2018-12-04 

caring AND 
relationship 
AND nurse* 
experience 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2016-2018 

95 9 0 0  

PubMed 
 
2018-12-04 

caring AND 
relationship 
AND nurse* 
experience 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2013-2015 

81 2 0 0  

PubMed 
 
2018-12-04 

compassionate 
care AND 
nurse* AND 
experience* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2012-2018 

127 12 2 2 Nijboer, A., & Van 
der Cingel, M. 
(2019). 
 
Pheiffer, J. B., 
Gober, C., & Taylor, 
E. J. (2014).  



 

3 

CINAHL Plus 
 
2018-12-03 

compassionate 
care AND 
nurse* AND 
experience* 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2012-2018 

9     

CINAHL Plus 
 
2018-12-03 

compassionate 
care AND 
nurse*  

Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2012-2018 

56 4 1   

CINAHL Plus 
 
2018-12-03 

compassionate 
care AND 
nurse*  

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2010-2018 

48 2    

PubMed 
 
2018-12-04 

empathy AND 
caring AND 
nurse* AND 
experience* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2012-2018 

427 20 1   

CINAHL Plus 
 
2018-12-03 

empathy AND 
caring AND 
nurse* AND 
experience* 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2010-2018 

15 2    

CINAHL Plus 
 
2018-12-07 

Compassionate 
care in nursing 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2010-2018 

57 10 2   

CINAHL Plus 
 
2018-12-07 

compassionate 
care OR 
empathy in care 
AND nurse* 
experience* 

Fulltext, 
Abstract 
avaible, Peer 
reviewed, 
Publication year 
2010-2018 

199 10 4   

PubMed 
 
2018-12-07 

compassionate 
care in nursing 
AND nurse* 
experience* 

Abstract, Full 
text Publication 
date 2010-2018 

131 10 7 2 Horsburgh, D., & 
Ross, J. (2013). 
 
Fry, M., 
MacGregor, C., 
Ruperto, K., Jarrett, 
K., Wheeler, J., 
Fong, J., & Fetchet, 
W. (2013) 

Totalt 3310 206 54 10 +1 + 1 sekundärartikel 
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BILAGA B - ARTIKELMATRIS 

Författare/år Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat 
Kvatlitets- 
granskning 

Canzan, F., 
Heilemann, M. 
V., Saiani, L., 
Mortari, L., & 
Ambrosi, E. 
(2014) 

Visible and 
invisble caring in 
nursing from the 
perspektives of 
patients and 
nurses in the 
gerontological 
context. 
 
Scandinavian 
journal of Caring 
Sciences 

Syftet med 
studien är att 
undersöka, 
beskriva och 
jämföra 
gerontologiska 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
vårdande i 
omvårdnaden på 
ett italienskt 
sjukhus. 
 

Kvalitativt 
beskrivande studie. 
20 sjuksköterskor I 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
transkriberades, 
koder och teman 
eftersöktes. 

Sjuksköterskor 
uttryckte att 
vårdande var en 
kombination av 
handlingar som var 
osynliga och delvis 
osynliga. 
 

10/14 
 
Medel 

Fry, M., 
MacGregor, C., 
Ruperto, K., 
Jarrett, K., 
Wheeler, J., 
Fong, J., & 
Fetchet, W. 
(2013) 

Nursing praxis, 
compassionate 
caring and 
interpersonal 
relations: An 
observational 
study 
 
Australasian 
Emergency 
Nursing Journal 

Syftet med 
studien var inte 
undersöka 
uppfattningar av 
sjuksköterskans 
roll, utan vad 
sjuksköterskan 
gör. 

Kvalitativt 
forskningsstudie. 
16 sjuksköterskor 
med minst 2 års 
erfarenhet av 
akutsjukvård 
observerades. 
Tematisk analys 
genomfördes med 
induktivt 
resonemang 

Observationen visade 
att medlidande 
användes för at 
snabbt skapa en 
terapeutisk relation 
med patienter och 
kollegor. Och 
medlidande hjälpte 
också att skapa 
kärnfullt bemötande 
och relation med 
patienter.  
 

10/14 
 
Medel 

Horsburgh, D., 
& Ross, J. (2013) 
 

Care and 
compassion: the 
experiences of 
newly qualified 
staff nurses 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Syftet var att 
utforska 
nyutbildade 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
medlidande och 
faktorer som 
underlättar och 
hindrar 
medlidande i 
vården. 

Kvalitativ studie. 
Fokusgrupper med 
42 sjuksköterskor 
med max ett års 
erfarenhet. Data 
analyserades 
genom Grounded 
theory för att hitta 
koder och teman 

Resultat visade att 
sjuksköterskor ansåg 
att vårdande utan 
medlidande inte var 
vårdande. Att vara 
sjuksköterska var mer 
än bara ett jobb, utan 
byggde på ett 
känslomässigt 
engagemang för att 
skapa en kvalitativ 
vård. 
 

11/14 
 
Medel 

Kim, S., Lee, H. 
Z., Hwang, E., 
Song, J., Kwon, 
H-J., & Choe, K. 
(2016). 

Lived experience 
of Korean nurses 
caring for patients 
on maintenance 
haemodialysis 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Syftet var att 
skapa förståelse 
för 
sjuksköterskors 
levda 
erfarenheter av 
patienter som 
genomgår 
hemodialys. 

En fenomenologisk 
kvalitativ studie 
med 14 
sjuksköterskor. 
Data analyserades 
för att hitta 
meningsbärande 
enheter för att 
sedan bilda teman. 

4 teman framkom i 
resultatet; att känna 
med patienten, 
kontinuerligt 
engagemang för att 
skapa en god relation 
med patienter, känna 
trygghet med 
patienten, reflektera 

13/14 
 
Hög 



 

2 

över sitt eget liv över 
patientens liv. 
 

Michaelsen, J. J. 
(2012). 
 

Emotional 
distance to so-
called difficult 
patients 
 
Scandinavian 
journal of Caring 
Sciences 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
relation med 
patienter de 
ansåg vara svåra. 

En kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
studie.  
 
Observationsstudie 
av 15 
sjuksköterskor 
under en 3 
månaders period. 
Data 
kondenserades och 
meningsbärande 
enheter skapade 
teman.    

3 strategier framkom I 
resultatet; 
emotionellt avstånd, 
kompromiss och 
övertalning. 
Sjuksköterskor 
upplevde det 
emotionellt jobbigt 
vid mötet med 
patienter som 
upplevdes svåra.  
 

13/14 
 
Hög 

Nijboer, A., & 
Van der Cingel, 
M. (2019). 

Compassion: Use 
it or lose it? 
 
Nurse Education 
Today 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
holländska 
nyutbildade 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
medlidande i 
omvårdnad och 
skapa insikt kring 
strategier av 
vidmakthållande 
och skapande av 
medlidande i 
vården. 
 

En kvalitativ 
forskningsansats 
 
14 djupintervjuer 
med holländska 
nyutbildade 
sjuksköterskor. 
Dataanalys: 
Tematisk analys 
med induktiv 
ansats. Koder 
skapade teman. 

Medlidande är av 
essentiellt värde vid 
utvecklande av den 
professionella 
identiteten. Att kunna 
hantera meningsfulla 
känslor och 
erfarenhet vidgade 
sjuksköterskors 
medvetenhet kring 
medlidande, och 
utvecklade deras 
professionella 
identitet.  
 

10/14 
 
Medel 

Parola, V., 
Coelho, A., 
Sandgren, A., 
Fernandes, O., 
& Apóstolo, J. 
(2018). 
 
 

Caring in Palliative 
Care 
 
Journal of Hospice 
& Palliative 
Nursing 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterska 
levda 
erfarenheter av 
palliativ vård. 

En fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
 
9 sjuksköterskor 
intervjuades. 
Dataanalys 
genomfördes enligt 
Giorgi´s 
fenomenologiska 
beskrivande metod 

Resultatet visade 
skapa relation med 
patienter i livets 
slutskede berika 
sjuksköterskans liv 
med kunde även 
uppfattas 
utmattande. En 
relation som är 
ömsesidig och bygger 
på en spirituell 
delaktighet med 
patienten var viktig 
för att skapa en 
personcentrerad vård 
för patienten. 

10/14 
 
Medel 

Pheiffer, J. B., 
Gober, C., & 

How Christian 
nurses converse 

Syftet med 
studien var att 

Beskrivande 
tvärsnittsstudie 

Resultatet visade att 
medlidande i 

10/14 
 



 

3 

Taylor, E. J. 
(2014). 

with patients 
spiritulity.  
 
Journal of Clinical 
Nursing 

beskriva 
sjuksköterskor 
erfarenheter av 
att samtal med 
patienter om 
andlighet i 
vårdande. 

med 
fenomenologisk 
kvalitativ design. 
 
Semitstrukturerade 
intervjuer med 14 
sjuksköterskor. 
Data analyserades 
för att hitta koder 
som skapade 
teman. 
 
 

omvårdnaden bidrog 
till en andlig och en 
djupare helhet för 
patienten. 

Medel 

Slatyer, S., 
Williams, A. M., 
& Michael, R. 
(2015). 
 

Seeking 
empowerment to 
comfort patients 
in severe pain: A 
grounded theory 
study of the 
nurse’s 
perspective 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 

Syftet med 
studien var att 
utveckla en 
innehållsrik teori 
som förklarar 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
vårdandet av 
patienter med 
svår smärta. 

Grounded theory 
kvalitativ metod. 
 
33 sjuksköterskor 
som har jobbat på 
minst 4 
vårdavdelning och 
11 patienter som 
upplevde svår 
smärta 
intervjuades. Data 
analyserades 
genom konstant 
jämförelse för att 
skapa kategorier. 
 
 

Sjuksköterskor ansåg 
att de var skyldiga att 
skydda patientens 
välmående genom att 
bidra med trygghet 
genom ett holistiskt 
förhållningsätt. 
Genom att vara 
närvarande och med 
patienten såg 
sjuksköterskorna som 
ett kraftfullt verktyg 
för att skapa trygghet. 
 

12/14 
 
Hög 

Tornøe, K. A., 
Danbolt, L. J., 
Kvigne, K., & 
Sørlie, V. (2014) 

The power of 
consoling 
presence - 
hospice nurses’ 
lived experience 
with spiritual and 
existential care 
for the dying 
 
BMC Nursing 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
levde 
erfarenheter och 
mening med att 
lindra döende 
patienters 
andliga och 
existentiella 
lidande. 

En kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
studie. 
 
8 sjuksköterskor 
intervjuades. 
Dataanalys skedde 
genom Lindseth & 
Nordbergs 
fenomenologisk 
hermeneutiska 
metod. 

Resultatet visade att 
vara närvarande med 
patienten ansågs vara 
kärnan av kärnan av 
sjuksköterskors vård. 
Genom en vårdande 
närvaro och 
medlidande i tystnad 
bidrog 
sjuksköterskorna med 
att patienterna kunde 
uppleva 
tillfredställelse och 
trygghet, där 
patienten kunde 
uttrycka sina 
existentiella och 
andliga behov. 
 

10/14 
 
Medel 

Zamanzadeh, V., 
Valizadeh, L., 
Rahmani, A., 

Factors facilitating 
nurses to deliver 
compassionate 

Syftet var att 
utforska vad som 
underlättar 

Kvalitativ 
forskningsstudie. 

Medlidande är inte 
något lyxigt och 
valbart i vården utan 

10/14 
 
Medel 



 

4 

van der Cingel., 
& Ghafourifard, 
M. (2018). 

care: a qualitative 
study 
 
Scandinavian 
journal of Caring 
Sciences 

medlidande i 
vården för 
iranska 
sjuksköterskor 

16 sjuksköterskor 
djupintervjuades.   
Data analyserades 
genom 
konventionell 
innehållsanalys.  
 
 

en etisk grund i en 
kvalitativ vård. 
Medlidande kan 
utvecklas, framförallt 
hos människor som 
tar hand om 
patienter. 
 



 

 

BILAGA C - FRÅGEFORMULÄR KVALITETSGRANSKNING AV 

KVALITATIVA STUDIER 

Frågor vid kvalitetsgranskning av kvalitativa studier: (Friberg, 2017c, bilaga 3) 

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

avgränsat?  

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

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?’  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Vilka argument förs fram?  

12. För det några etiska resonemang?  

13. Finns det en metodbeskrivning? Hur diskuteras metoden i så fall?  

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

  



 

 

BILAGA D - RESULTAT KVALITETSGRANSKNING AV 

ARTIKLAR 

 

Artikelförfattare/ år 

Frågor enligt bilaga c - frågeformulär kvalitetsgranskning av kvalitativa 
studier. Resultat redovisas med 1 (ok) och 0 (ej ok). 

Resultat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Canzan, F., Heilemann, M. 
V., Saiani, L., Mortari, L., & 
Ambrosi, E. (2014) 

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

Fry, M., MacGregor, C., 
Ruperto, K., Jarrett, K., 
Wheeler, J., Fong, J., & 
Fetchet, W. (2013) 

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

 

Horsburgh, D., & Ross, J. 
(2013) 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11/14 

Kim, S., Lee, H. Z., Hwang, 
E., Song, J., Kwon, H-J., & 
Choe, K. (2016). 

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

Michaelsen, J. J. (2012). 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/14 

Nijboer, A., & Van der 
Cingel, M. (2019). 

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

Parola, V., Coelho, A., 
Sandgren, A., Fernandes, 
O., & Apóstolo, J. (2018). 

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

Pheiffer, J. B., Gober, C., & 
Taylor, E. J. (2014). 

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

Slatyer, S., Williams, A. M., 
& Michael, R. (2015). 

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

Tornøe, K. A., Danbolt, L. J., 
Kvigne, K., & Sørlie, V. 
(2014) 

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

Zamanzadeh, V., Valizadeh, 
L., Rahmani, A., van der 
Cingel., & Ghafourifard, M. 
(2018). 

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