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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att sjuksköterskor lämnar sin yrkesprofession på grund av att de inte trivs är ett 

problem. Låg tillfredsställelse kan inverka negativt på hur sjuksköterskor utför vård vilket 

även kan påverka patienters vårdkvalité och hälsa. Syfte: Att beskriva förutsättningar för 

sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes för att analysera tio kvalitativa artiklar. Resultat: Hur 

sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse i sin yrkesprofession redovisas i två teman: Ett 

meningsfullt sammanhang och Ett stödjande sammanhang. Varje tema har tre subteman: 

Att ha relationer med patienter, Att göra skillnad för patienter, Att utföra omvårdnad och 

Att ha stödjande relationer med kollegor, Att ha stödjande relationer med chefer, Att ha 

stöd till utveckling. Slutsats: Det framkom flera olika förutsättningar som gav 

sjuksköterskor tillfredsställelse i sin yrkesprofession. En slutsats var att vårdande relationer 

var en förutsättning för att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utföra den omvårdnad de 

ville. En annan slutsats var att sjuksköterskor behövde uppleva stöd till utveckling så att de 

fick möjligheter att lära och växa i sin yrkesprofession.  

Nyckelord: Meningsfulla sammanhang, relationer, sjuksköterska, stöd, upplevelse, vård.  



ABSTRACT 

Background: It is a problem that nurses leave their profession when they are dissatisfied 

with it. Low satisfaction can have a negative impact on how nurses perform care, which also 

can affect the quality of care and health of the patients. Aim: To describe which prerequisites 

that enable nurses to experience satisfaction in their profession. Method: A qualitative 

literature study was used to analyze ten articles. Results: How nurses experienced 

satisfaction in their profession was divided into two themes: A meaningful context and A 

supportive context. Each theme had three subthemes: Having relationships with patients, 

Making a difference to patients, Perform nursing, and Having supporting relationships 

with colleagues, Having supporting relationships with managers, Having support for 

development. Conclusion: The findings revealed several prerequisites that enabled nurses 

to experience satisfaction. One finding showed that a caring relationship was a prerequisite 

for nurses to be able to perform the care they wanted. Another conclusion was that nurses 

needed support that promoted development, so they had opportunity to learn and grow in 

their profession. 

Keyfindings: Care, experience, meaningful contexts, nurse, relationships, support. 
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1 INLEDNING   

Förhoppningar om att hjälpa till och att göra skillnad har varit avgörande för oss i beslutet att 

studera till sjuksköterskor. Forskning visar dock att yrket och vårdandet är påfrestande, både 

psykiskt och fysiskt. Att utföra omvårdnad och ständigt ge av sig själv kan få konsekvenser. 

De påfrestningar sjuksköterskor möter genom att vårda kan leda till sjukskrivningar och att 

de till slut säger upp sig från sina yrken. Tidigare forskning visar att en av fem sjuksköterskor 

lämnar yrket av andra orsaker än att de går i pension. En orsak till detta kan vara att de inte 

upplever tillfredsställelse i sin yrkesprofession. I vården finns ett stort behov av 

sjuksköterskor, bland annat på grund av ett ökat vårdbehov orsakat av att andelen äldre i 

befolkningen ökar, både i Sverige och internationellt. Enligt prognoser från Sveriges 

kommuner och landsting kommer inte tillräckligt många sjuksköterskor examineras för att 

möta detta vårdbehov. Sjuksköterskors trivsel i sin yrkesprofession är därför en 

framtidsfråga för att få dem att vilja stanna kvar i yrket. För att säkra en 

kompetensförsörjning och en adekvat vård för alla patienter behövs en ökad kunskap om vad 

som kan ge sjuksköterskor tillfredställelse. Att forska mer kring ämnet compassion energy - 

att hitta kraft i att vårda, efterfrågas av forskargruppen Mdh/HVV; care, recovery and health. 

Med inspiration från detta gjordes valet att undersöka vilka förutsättningar som ger 

sjuksköterskor tillfredställelse i sin yrkesprofession. Detta examensarbete ämnar inbringa 

kunskap som kan användas för att stärka sjuksköterskors trivsel i deras yrkesprofession, och 

på så sätt möjliggöra att fler sjuksköterskor stannar kvar inom yrket.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp för detta examensarbete vilka är: tillfredsställelse, 

compassion satisfaction, compassion fatigue och burnout. I nästkommande del beskrivs 

sjuksköterskors yrkesprofession för att få en förståelse för vad deras profession innebär och 

vilket ansvar de har. Därefter presenteras en del av de utmaningar som sjuksköterskor kan 

möta i sin yrkesprofession och vad dessa kan leda till. Valet att lyfta utmaningar har gjorts för 

att få en förståelse för hur sjuksköterskors arbetssituation ser ut och vad som kan orsaka att 

de inte upplever tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Slutligen beskrivs delar ur Katie 

Erikssons vårdvetenskapliga teori. Bakgrunden avslutas med en problemformulering som 

leder fram till examensarbetets syfte.  

2.1 Centrala begrepp  

Nedan beskrivs centrala begrepp som återkommer i examensarbetets bakgrund och resultat. 

De begrepp som beskrivs anses vara viktiga för att få en förståelse för sjuksköterskors trivsel i 

sin yrkesprofession.  
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2.1.1 Tillfredsställelse  

Ordet tillfredsställelse kan definieras som en upplevelse av behaglighet och glädje som 

uppnås när behov eller önskningar har förverkligats. Tillfredställelse kan upplevas genom att 

antingen skapas till andra eller att själv uppleva det. Inom sjuksköterskors yrkesprofession 

definieras tillfredsställelse på arbetet som den behagliga känslan som infinner sig när 

yrkesmässiga önskemål eller behov uppfylls. Tillfredsställelse på arbetet innebär att 

sjuksköterskor känner lycka och glädje som svar på sina arbetsförhållanden (Liu, 

Aungsuroch, & Yunibhand, 2016). 

2.1.2 Compassion satisfaction  

Begreppet compassion satisfaction beskrivs som den känsla av självuppskattning och de 

positiva känslor som sjuksköterskor får genom att vårda. Begreppet används för att beskriva 

meningsfulla känslor och den energi som sjuksköterskor får av att hjälpa andra. Compassion 

satisfaction möjliggör för sjuksköterskor att känna glädje och uppfyllelse i mötet med 

patienter (Zhang et al., 2017).  

2.1.3 Compassion fatigue och Burnout 

Compassion fatigue är en psykosocial ångest och trötthet som framträder när sjuksköterskor 

under en lång tid utsätts för svåra situationer i vårdandet. Begreppet definieras som ett 

slutgiltigt resultat av en process som kan orsakas av långvarig, kontinuerlig och intensiv 

kontakt med patienter, användningen av sig själv i vårdandet och den stora exponeringen för 

stress. Vid compassion fatigue är förmågan att känna medlidande med patienters lidande 

kraftigt reducerad. Att frekvent möta med patienter och uppleva stress kan leda till 

compassion fatigue. Mötet med patienter kan också leda till burnout om sjuksköterskors 

upplevelse av stress är relaterat till hög arbetsbelastning på få personal. Burnout 

kännetecknas av att sjuksköterskor ändrar och upplever oförmåga att uppnå arbetsmål 

(Zhang et al., 2017). Den svenska översättningen på burnout är utbrändhet och det är denna 

benämning som används vidare i examensarbetet. En skillnad som finns mellan compassion 

fatigue och utbrändhet är att symtomen visar sig snabbt hos en person med compassion 

fatigue, medan en person som upplever utbrändhet får symtomen mer långsamt under en 

längre tid (Zhang et al., 2017).  

2.2 Sjuksköterskors yrkesprofession 

Legitimerade sjuksköterskors specifika kompetens är omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Vårdande och omvårdnad beskrivs inom vårdvetenskap som 

något mer än att bota en patient då dessa begrepp inte enbart kan reduceras till medicinsk 

behandling (Söderlund, 2017). Sjuksköterskor har även sex kärnkompetensområden, dessa 

är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Alla legitimerade sjuksköterskor har ett eget 

ansvar att besitta kunskap inom samtliga områden och att arbeta utifrån dessa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Förutom sjuksköterskors kärnkompetensområden har ICN 

utformat en etisk kod där sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden beskrivs. Dessa är 
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att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Ansvarsområdena 

har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter som till exempel rätten till liv och att bli 

behandlad med värdighet och respekt. Ansvaret innefattar även allmänhet, yrket, profession 

och kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). För att ta ansvar över sitt yrke krävs det 

att sjuksköterskor reflekterar över styrkor och svagheter samt är uppdaterade på evidens för 

den vård som ges för att kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Det finns ett samband mellan sjuksköterskors kompetens och 

patienters möjlighet till välbefinnande och hälsa. Att ha en god kompetens är viktigt för att 

vårda evidens- och kunskapsbaserat. Med evidensbaserad vård menas att vård utformas 

utifrån patienters önskemål och dessa läggs ihop med uppdaterad vetenskaplig forskning 

(Willman, 2013). Sjuksköterskor ska också kunna samverka i team och ha ansvar för 

omvårdnadskompetenser i teamarbetet. Att arbeta i team handlar om att olika professioner 

kompletterar varandra för att uppnå en säker hälso- och sjukvård som präglas av kontinuitet. 

Sjuksköterskors profession innefattar även ledarskap som handlar om att leda 

utbildningsinsatser och utbilda patienter, anhöriga, medarbetare och studenter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

Sjuksköterskor ansvarar självständigt för kliniska beslut som får patienter att bibehålla, 

förbättra eller återfå hälsa. Målet är att bistå patienter i alla åldrar med att uppnå bästa 

möjliga välbefinnande och livskvalitet. Arbetet ska alltid utföras i linje med författningar, 

lagar och andra styrdokument som finns för att uppnå målet en jämlik vård och hälsa för alla. 

Därför ska sjuksköterskor ha kunskap om hur socioekonomi, ålder, kön, kulturtillhörighet 

och miljö påverkar möjlighet till jämlik vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). För att 

uppfylla dessa krav på god vård ska den bedrivas på ett specifikt sätt. Den ska utföras med 

respekt för patienters rätt till självbestämmande och dess integritet. Den ska också präglas av 

goda relationer mellan patienter och sjuksköterskor (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 

2018:1997). För att integritet och värdighet ska bevaras ska sjuksköterskors omvårdnad 

utföras i partnerskap med patient och närstående. Detta kallas personcentrerad vård. I 

personcentrerad vård blir närstående och patienter tagna på allvar och alla blir sedda som 

unika människor med olika individuella behov. Omvårdnad ska alltid utgå från patienters 

behov och vård-mötet ska grundas på patienters berättelse (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

2.2.1 Sjuksköterskors utmaningar i sin yrkesprofession  

Attityder från organisationer kan utgöra hinder för att utföra omvårdnad. Om en 

organisation präglas av chefer som värdesätter resultat som går att mäta och av att uppnå 

mål, som till exempel snabb genomströmning av patienter, finns det risk att sjuksköterskor 

inte får möjlighet att utföra den omvårdnad som önskas. Även där tiden inte finns till att 

utföra omvårdnad prioriteras istället medicinsk vård. Utifrån detta kan det bli lättare att 

prioritera arbetsuppgifter som ger mätbara resultat, och enligt en del sjuksköterskor hör inte 

omvårdnad dit (Pearcey, 2010).  

Att vårda svårt sjuka patienter och vara ett stöd för anhöriga kan vara både fysiskt och 

psykiskt påfrestande för sjuksköterskor. Sjuksköterskor som vårdar med medlidande och 

empati kan reagera starkt emotionellt vid olika situationer i vård av patienter, exempelvis 

uppleva sorg när en patient dör. Dessa starka känslor kan i förlängningen leda till en 

upplevelse av compassion fatigue (Al-Majid, Carlson, Kiyohara, Faith, & Rakovski, 2018; 

Khalaf et al., 2018). Sjuksköterskor som har patientkontakt upplever compassion fatigue i 
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större utsträckning än de som inte har det (McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane, & Aiken, 

2011). I en studie av Zhang et al. (2017) redovisas prevalens av compassion fatigue och 

utbrändhet bland sjuksköterskor på olika avdelningar. I denna studie deltog 7996 

sjuksköterskor, av dessa deltagare uppgav 51,98% att de var utbrända och 52,55% av 

deltagarna upplevde compassion fatigue. Varken ålder, kön eller erfarenhet hade effekt på 

prevalensen av compassion fatigue och utbrändhet. Utbrändhet förekommer på avdelningar 

där det är hög arbetsbelastning på personal (Zhang et al., 2017).  

2.2.2 Orsaker till sjuksköterskors låga tillfredsställelse   

En av fem sjuksköterskor lämnar yrket av andra orsaker än att de går i pension (Dunn, 2012). 

Flera av dessa sjuksköterskor lämnar då yrkesprofessionen helt (Hill, 2011; Sasso et al., 

2019). En bidragande orsak till att de lämnar är att de inte upplever tillfredsställelse i sin 

yrkesprofession (Hill, 2011). Antalet legitimerade sjuksköterskor i Sverige ökar varje år men 

även antalet legitimerade sjuksköterskor som väljer en sysselsättning utanför hälso- och 

sjukvården ökar (Socialstyrelsen, u.å). I takt med Sveriges demografiska utveckling, med en 

växande befolkningsmängd, ökar vårdbehovet i framtiden dock förväntas inte tillräckligt 

många examineras för att möta behovet (Arbetsförmedlingen, 2019; Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2019).  

Bristande möjligheter till utbildning och avancemang i karriären, hög arbetsbelastning med 

få personal och låg lön är orsaker som bidrar till missnöje i hos sjuksköterskor (Aiken, 

Sloane, Bruyneel, Van den Heede, & Sermeus, 2013). En hög arbetsbelastning kan leda till att 

personal hyrs in från utomstående bemanningsföretag. Sjuksköterskor kan uppleva att 

utomstående sjuksköterskor från andra avdelningar eller från bemanningsföretag inte har 

samma kompetens och kunskap som de ordinarie. Teamarbetet kan då bli lidande vilket är 

en bidragande orsak till låg tillfredsställelse (Hegney et al., 2019). Bristande patientsäkerhet 

kan också vara en anledning till att de inte trivs i sitt yrke. Bristande patientsäkerhet kan 

bero på att viktig information om patienter försvinner i skiftbyte, på grund av stress, eller när 

patienter byter avdelning. Sjuksköterskor upplever också missnöje när det inte finns tid att 

utföra önskad omvårdnad (Sasso et al., 2019). 

Även compassion fatigue och utbrändhet kan vara orsaker till att sjuksköterskor upplever låg 

tillfredsställelse (Sacco, Ciurzynski, Harvery, & Ingersoll, 2015; Sasso el al., 2019). När 

sjuksköterskor upplever compassion fatigue kan det påverka vårdkvalitén till det sämre (Al-

Majid et al., 2018; McHugh et al., 2011). Vid upplevelser av compassion fatigue kan 

sjuksköterskor ha en försämrad möjlighet att vårda med medlidande vilket i sin tur kan ha en 

negativ inverkan på patienters säkerhet, den generella vårdkvalitén och på patienters 

välmående (Al-Majid et al., 2018). På vårdavdelningar där sjuksköterskor är utbrända och 

inte känner tillfredsställelse har det även konstaterats att patienter är missnöjda med sin 

vård (McHugh et al., 2011).  

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete kommer delar av Katie Erikssons caritativa vårdvetenskapliga teori att 

beskrivas. Vårdrelation, vårdande, medlidande och mod har valts att tas upp. Dessa delar 

anses vara relevanta då denna teori inbegriper det väsentliga i vårdandets substans och det 

som utgör förutsättningar för sjuksköterskor att utföra vård.  
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2.3.1 Vårdrelation  

En relation mellan patient och sjuksköterska benämns som vårdrelation. Den får inte 

forceras, den ska byggas på ömsesidighet från båda parter. En vårdrelation kan variera i djup 

och intensitet. En verklig relation innebär ett sant möte, och i denna relation kan 

sjuksköterskor förmedla kärlek till patienter. Genom vårdrelationer får sjuksköterskor 

möjlighet att stödja patienters hälsoprocesser. En fungerande vårdrelation mellan 

sjuksköterskor och patienter är en förutsättning för en fungerande vårdprocess där målet 

alltid är att patienter ska återfå hälsa. En vårdprocess blir vårdande genom en trygg och djup 

relation. När en vårdprocess inte grundas på en relation, handlar det istället om att 

sjuksköterskor utför uppgifter utan att egentligen vårda (Eriksson, 2018).  

2.3.2 Vårdande   

Vårdande ´caring` innebär olika former av att ansa, leka och lära, där sjuksköterskors 

uppgift är att skapa ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse och kroppsligt och andligt välbehag 

för patienter. Det är också ett sätt för sjuksköterskor att förändra patienters hälsoprocesser. 

Dessa delar i sjuksköterskors vårdande leder fram till vårdandets kärna som kan uttryckas i 

termer som tro, hopp och kärlek. Ansa utgör en grund i sjuksköterskors vård och 

kännetecknas av värme, närhet och beröring, detta inbegriper att en sjuksköterska verkligen 

vill sin patient väl. Även leka är en central del i sjuksköterskors vårdande. Genom övning, 

prövning, lust och skapande kan sjuksköterskor använda lek som ett medel för att stödja 

hälsoprocesser. Att lära innebär att utveckla patienter, detta kan ske på olika nivåer och med 

varierad grad av intensitet. Sjuksköterskors uppgift är att hjälpa patienter att återfå sitt 

oberoende och detta förutsätter att sjuksköterskor har ett edukativt förhållningssätt i sitt 

vårdande (Eriksson, 2018).    

2.3.3 Medlidande  

Medlidande beskrivs som den viktigaste delen i sjuksköterskors vårdande. Det finns en 

skillnad mellan att känna medlidande och upplevelsen av eget lidande, men denna skillnad är 

hårfin och svår att urskilja. Att känna medlidande beskrivs som en förmåga att lida med den 

andre, utan att själv lida. Själva medlidandet möjliggör en känslighet för att uppmärksamma 

andras smärta och lidande. Detta ger kraft att vilja kämpa för att lindra den andres lidande. 

Den känslighet som medlidande medför ger sjuksköterskor en beredskap till att försöka 

lindra patienters lidande. Att vårda med medlidande ses som en etisk akt, där sjuksköterskor 

har mod att ta ansvar, och samtidigt offra något av sig själva för patienter (Eriksson, 2018). 

2.3.4 Mod  

Sjuksköterskor som utövar vårdvetenskap och arbetar i en anda av caritas kräver mod. 

Begreppet caritas står för kärlek och barmhärtighet, det är också grundmotivet för 

sjuksköterskors vårdande. I vårdandets värld behöver sjuksköterskor ha en stor entusiasm, 

en hängivenhet och en arbetsglädje. Detta uppstår när de gör något som de tror på och som 

upplevs som viktigt. Ingen sjuksköterska kan arbeta med glädje och hängivenhet om inte inre 

vilja finns. De som har mod att utöva vårdvetenskap träder i tjänst för patienter. Vårdande är 

något naturligt, det vill säga kallet att tjäna i kärlek. För att faktiskt vårda krävs det att 

sjuksköterskor behärskar konsten av att vara en naturlig vårdare. För att vara en naturlig 
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vårdare krävs det mod, det krävs mod att ge kärlek en möjlighet att växa. De sjuksköterskor 

som kan bevara kärlek som grundhållning inom yrket, har stora förutsättningar att främja 

hälsa (Eriksson, 2018).  

2.4 Problemformulering  

Sjuksköterskor förväntas skapa vårdrelationer och vårda patienter med medlidande. 

Vårdande handlar om att inge tro, hopp och kärlek till patienter samt att genom medlidande 

lindra patienters lidande. Däremot visar tidigare forskning att användandet av sig själv i 

vårdandet kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. Statistik visar också att en av fem 

sjuksköterskor lämnar sina yrken av andra orsaker än att de går i pension, en av orsakerna 

till detta kan vara att de inte trivs i sitt yrke. Här går det att skönja en problematik, 

sjuksköterskor förväntas utföra uppgifter som kan vara påfrestande samtidigt som 

sjuksköterskor lämnar sitt yrke i förtid som en följd av att de inte trivs i sin yrkesprofession. 

Tidigare forskning visar även att låg tillfredsställelse kan inverka negativt på hur 

sjuksköterskor utför vård, vilket även påverkar den vård patienter mottar. Att skapa kunskap 

om vad som inger kraft, energi och tillfredsställelse är viktigt för att minska risken att 

sjuksköterskor upplever compassion fatigue, utför en sämre vård eller helt lämnar yrket. 

Genom att identifiera vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska uppleva 

tillfredsställelse kan värdefull information erhållas. Denna information kan användas för att 

bibehålla, och kanske öka sjuksköterskors tillfredsställelse, och då få fler sjuksköterskor att 

vilja stanna i sin profession. På så sätt kan det ökande vårdbehovet mötas samtidigt som det 

säkras att patienter får en adekvat vård. 

3 SYFTE 

Att beskriva förutsättningar för sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse i sin 

yrkesprofession.  

4 METOD  

Kvalitativ metod är lämplig att använda när en djupare förståelse för ett fenomen ska skapas. 

Kvalitativa studier används för att undersöka en djupare mening och flera verkligheter, syftet 

är inte att generalisera resultatet till en speciell population (Henricson & Billhult, 2017; Polit 

& Beck, 2016). Då syftet med detta examensarbete är att beskriva förutsättningar som ger 

sjuksköterskor upplevelse av tillfredsställelse i sin yrkesprofession gjordes valet att göra det 

genom en kvalitativ litteraturstudie. För att resultatet ska uppnå giltighet har valet gjorts att 

metodiskt följa Evans (2002) beskrivning av analysprocessen för en litteraturstudie. Evans 
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(2002) skriver att en litteraturstudie kan genomföras när ny kunskap ska skapas utifrån 

redan bearbetat material, det görs en analys och sammanställning av kunskap som redan 

finns. En analys kan genomföras på två olika sätt, antingen genom en deskriptiv eller 

tolkande syntes. Detta examensarbete utgår från en deskriptiv syntes. Analysen genomförs i 

fyra steg. De fyra stegen i analysen finns utförligt beskrivna nedan i 4.1 Datainsamling och 

urval samt under 4.2 Analys och genomförande. 

4.1 Datainsamling och urval  

Det första steget i en kvalitativ litteraturstudie är att samla in materialet som ska analyseras 

(Evans, 2002). En databas behövs för att söka fram vetenskapliga artiklar. Det finns olika 

typer av databaser som fokuserar på olika områden. Databaserna Cinahl Plus och PubMed 

innehåller bland annat artiklar som berör området vårdvetenskap. Ett sökverktyg att 

använda sig av under själva sökningen är sökord. För att söka artiklar används ofta fler än ett 

sökord, orden läggs då ihop med hjälp av termerna AND, OR, NOT. Detta kallas för en 

boolesk operator. Ordet AND avgränsar sökningar och på det sättet blir en sökning mer 

specifik. För att söka på ett ord med olika ändelser kan trunkering (*) användas (Karlsson, 

2017). I examensarbetets artikelsökning användes databaserna Cinahl Plus, PubMed och 

Google Scholar. Sökord som ansetts relevanta för det valda ämnesområdet har formulerats. 

För att specificera sökningar och ämnesord kan systemet Swedish MeSH användas vid 

sökningar i PubMed. Motsvarande system finns vid sökningar i Cinahl Plus, där systemet 

med ämnesord kallas för Cinahl Headings (Karlsson, 2017). För att formulera och specificera 

sökord användes hemsidan Svensk MeSH (Karolinska institutet, u.å.) som är en 

ämnesordlista med MeSH-termer. Systemet Cinahl Headings har också använts. I detta 

examensarbete har dessa sökord har använts: nurse, nursing, nurse role, satisfaction, 

compassion, compassionate care, nurses experiences, nurses attitudes, nurses perceptions, 

compassion energy, compassion satisfaction, compassion fatigue, factors, qualitative, 

meaning, job satisfaction, work satisfaction, employee satisfaction och prevention. Vid 

sökning av artiklar har dessa sökord kombinerats på olika sätt. En vald artikel, skriven av 

Morgan och Lynn (2009), var refererad i en annan vald artikel och söktes fram via en 

manuell sökning i sökmotorn Google Scholar. I denna sökning användes artikelns namn som 

sökord. En vald artikel, skriven av Dunn (2012), gick inte att läsa i fulltext på någon av 

sökbaserna, artikeln beställdes för vidare granskning från Mälardalens bibliotek. För att få en 

större bredd i sökningen kombinerades nya sökord med varandra. Vissa sökningar 

genererade i för många antal träffar för att göra en systematisk granskning av artiklarna. 

Valet gjordes då att använda en funktion som kallas subject major för att avgränsa sökningen 

till artiklar som endast behandlar exempelvis nurses experiences och job satisfaction. För en 

mer omfattande beskrivning av artikelsökningar se Sökmatris i Bilaga A.  

I början av en sökprocess avgränsas sökningar till tid och språk. För att söka artiklar som 

håller hög kvalité och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter kan Peer reviewed 

avgränsning användas (Östlundh, 2017). För att avgränsa sökningar användes flera olika 

inklusionskriterier. Inklusionskriterier i detta examensarbete är att artiklarna har 

publiceringsår 2009–2019, är skrivna på engelska, att artiklarna inbegriper sjuksköterskor 

och är Peer reviewed. I vissa sökningar genererade sökordet nurses artiklar med andra 

yrkesgrupper som till exempel sjuksköterskor med specialistutbildning. Då examensarbetets 

syfte är att undersöka allmän-sjuksköterskors upplevelser har artiklar som enbart undersökt 
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specialistutbildade sjuksköterskor exkluderats. Dessa sökningar redovisas mer omfattande i 

Sökmatris i Bilaga A.  

För att en artikel ska bli godkänd som vetenskaplig krävs det att den: redovisar ny kunskap, 

är möjlig att granska, varit utsatt för en bedömning samt publicerats på engelska (Friberg, 

2017). Polit och Beck (2016) tar upp kriterier för att uppnå tillförlitlighet. För att uppnå 

tillförlitlighet krävs trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Det finns en 

kvalitetsgranskningsmall med 14 frågor att använda vid val av vetenskapliga artiklar (Friberg, 

2017). Denna mall har följts för att uppnå trovärdighet i examensarbetet och för att 

bestämma vilka artiklar som håller en tillräckligt hög kvalitét för att inkluderas i 

examensarbetet. Frågorna i denna mall har gjorts om till JA och NEJ frågor. Varje artikel har 

poängsatts utifrån dessa frågor, svar JA gav ett poäng. Artiklar som inkluderades i detta 

examensarbete behövde uppfylla minst elva av fjorton möjliga poäng, vilket även bedömdes 

som kriterium för hög kvalitet. Examensarbetets kvalitetsgranskning och alla artiklars poäng 

redovisas i Bilaga B. I detta examensarbete har tio vårdvetenskapliga artiklar med hög 

kvalitet utifrån kvalitetsgranskningen inkluderats. Alla artiklar som inkluderats använder en 

kvalitativ ansats och finns redovisade i artikelmatrisen i Bilaga C. 

4.2 Analys och genomförande  

Steg två i analysprocessen är att identifiera nyckelfynd i varje vald artikel (Evans, 2002). 

Nyckelfynd valdes utifrån vad som ansågs vara av mest relevans i varje artikel. Utvalda 

artiklar lästes, med fokus på resultatet, flera gånger för att få en uppfattning om varje vald 

artikels innehåll. När innehållet i varje vald artikel var tydligt markerades nyckelfynd med en 

överstrykningspenna. Varje artikel fick en signaturfärg för att minska risken att nyckelfynd 

blandades ihop och för att underlätta fortsättningen av analysprocessen. För att säkerställa 

ett tillförlitligt resultat gjordes detta individuellt. Sedan jämfördes och diskuterades alla 

nyckelfynd tillsammans. Nyckelfynd från varje vald artikel listades i ett separat Word-

dokument för att få en tydlig bild inför nästa steg i analysprocessen. Totalt listades 153 

nyckelfynd.  

I steg tre analyseras nyckelfynd för att identifiera gemensamma teman och subteman, dessa 

ska granskas flera gånger för att förstå innehållet under varje tema (Evans, 2002). Skillnader 

i utvalda artiklar jämfördes och likheter i nyckelfynd identifierades. Analysen resulterade till 

slut i två övergripande teman. Utifrån teman skapades subteman för att få en djupare 

förståelse för fenomenet. Att skapa teman och subteman var en lång process som utfördes 

flera gånger. För att få en tydlig bild över hur examensarbetets författare gick tillväga för att 

få fram teman och subteman, se Tabell 1. När dessa var fastställda påbörjades steg fyra i 

analysen. 

Det sista och fjärde steget i analysprocessen är att skapa en beskrivning av resultatet. Varje 

tema redovisas som en övergripande rubrik och innehållet under varje rubrik ska referera 

tillbaka till originalstudier (Evans, 2002). Utifrån sammanställda nyckelfynd skapades ett 

nytt resultat. I resultatet återkopplades det kontinuerligt tillbaka till originalartiklar genom 

användning av referenser. Även citat från dessa originalartiklar användes för att få en 

djupare förståelse för vilka förutsättningar som fick sjuksköterskor att uppleva 

tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Citaten skrevs på originalspråk för att bibehålla 

innebörden i dem. Resultatet beskrevs i dessa teman: Ett meningsfullt sammanhang och Ett 
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stödjande sammanhang. Subteman beskrevs i: Att ha relationer med patienter, Att göra 

skillnad för patienter, Att utföra omvårdnad, Att ha stödjande relationer med kollegor, Att 

ha stödjande relationer med chefer samt Att ha stöd till utveckling. Nedan visas exempel på 

hur ett tema och dess subteman skapats utifrån nyckelfynd.  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och tema.  

Nyckelfynd  Subteman Tema 
They [nurses] described meaning and joy, as they 
creatively and compassionately responded to 
unique physical, emotional, and spiritual needs 
(Galuska, Hahn, Polifroni, & Crow, 2018). 
 
Educating patients about their care treatment and 
disease was also rewarding to these nurses 
(Morgan & Lynn, 2009).  
 

 
 
 
Att ha relationer 
med patienter   
 

 
 
 

The participants declared that making a difference 
was an energizing passion described as joy, a 
personal high, and satisfaction (Dunn, 2012). 
 
According to these nurses, being able to do these 
‘little things’ made a big difference in their 
satisfaction (Morgan & Lynn, 2009). 
 

 
 
 
Att göra skillnad 
för patienter 

 
 
 

Ett meningsfullt    
sammanhang 

 
 

Examples of reward and energy given by nurses in 
this particular study included: ‘I feel good about 
myself for helping others (Morrison & Karol, 
2014). 
 
As they [nurses] shared their stories, it became 
clear that meaning and joy emerged when the 
practice experience aligned with the nurse’s own 
values, sense of identity, and purpose (Galuska et 
al., 2018). 

 
 
 
 
Att utföra 
omvårdnad  

 
 
 
 
 
 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Forskningsetik är viktigt för att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos alla som berörs av forskning. Forskningsetik finns för att skydda 

deltagare som medverkar i olika studier. För att behålla förtroende för högskoleutbildningar 

och för forskning, är det viktigt att ta forskningsetik på allvar. Litteraturstudier kan väcka 

etiska frågor. Detta gäller speciellt när studenter utför en studie, då de kan ha bristande 

engelska och metodologiska kunskaper i jämförelse med mer erfarna forskare. Besitter inte 

studenter tillräckligt med kunskap kan en rättvis bedömning av artiklar bli svår att 

genomföra. Det finns då en risk att artiklar tolkas fel och att innehållet beskrivs nedlåtande 

(Kjellström, 2017). Det är inte tillåtet att plagiera någon annans text eller arbete utan att 

referera på ett korrekt sätt (CODEX, 2019a). Utvalda artiklar i examensarbetet refereras 
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enligt APA (American Psychological Association, 2019). Examensarbetet utgår från Evans 

(2002) deskriptiva syntes för att undvika feltolkning. För att upprätthålla god forskningsetik 

har examensarbetet utförts i enlighet med CODEX (2019b). 

6 RESULTAT 

Examensarbetets resultat baseras på tio vårdvetenskapliga artiklar. För att beskriva 

förutsättningar för sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse i sin yrkesprofession 

skapades två teman utifrån utvalda nyckelfynd. Dessa teman är: Meningsfulla sammanhang 

samt Ett bra stöd. Varje tema har tre subteman vardera vilka redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Översikt av teman och subteman. 

Teman Subteman 

 

Ett meningsfullt 

sammanhang  

 

Att ha relationer med patienter  

Att göra skillnad för patienter 

Att utföra omvårdnad  

 

Ett stödjande 

sammanhang 

 

Att ha stödjande relationer med kollegor  

Att ha stödjande relationer med chefer  

Att ha stöd till utveckling 

 

6.1 Ett meningsfullt sammanhang  

Utvalda artiklar visade att sjuksköterskor upplevde tillfredställelse genom att befinna sig i 

vad som kan beskrivas som Ett meningsfullt sammanhang. Sjuksköterskor upplevde 

tillfredsställelse av att vara närvarande i patienters mest utsatta stunder. Att faktiskt göra 

skillnad för patienter gav en upplevelse av compassion satisfaction. För att ge en tydlig bild 

över sjuksköterskors meningsfulla sammanhang gjordes valet att dela upp temat i tre 

subteman: Att ha relationer med patienter, Att göra skillnad för patienter samt Att utföra 

omvårdnad. 

6.1.1 Att ha relationer med patienter  

Sjuksköterskor beskrev deras relationer till patienter som något speciellt och meningsfullt för 

dem när de utförde vård (Dunn, 2012; Galuska et al., 2018; Pavlish & Hunt, 2012; Wilkes, 

Doull, Ng Chok, & Mashingaidze, 2015). Dessa relationer till patienter möjliggjorde för 

sjuksköterskor att uppleva glädje (Galuska et al., 2018). När sjuksköterskor visade patienter 
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att de var viktiga, tog del av deras livsvärld och vårdade med medlidande upplevdes 

compassion satisfaction (Dunn, 2012). Sjuksköterskor beskrev även upplevelser av glädje och 

meningsfullhet när de, genom relationer till patienter, kreativt och medlidsamt kunde ge en 

personcentrerad vård utifrån varje patients unika psykiska, emotionella och fysiska behov 

(Galuska et al., 2018). En viktig förutsättning för att skapa relationer till patienter var att 

sjuksköterskor hade tillräckligt med tid för det. Att ha tid till att målmedvetet ta sig an 

patienters sårbarheter och styrkor samt att vara närvarande i deras mest utsatta stunder, var 

viktigt för att sjuksköterskor skulle uppleva glädje. Sjuksköterskor beskrev meningsfulla 

upplevelser i att lära patienter och i att skapa relationer till dem (Pavlish & Hunt, 2012). Ett 

sätt för sjuksköterskor att skapa relationer var genom att undervisa patienter om deras vård, 

behandling och sjukdom (Morgan & Lynn, 2009). En sjuksköterska beskrev vikten av en 

relation med en patient ” …the fundamental core of our profession is really about that 

relatedness… that healing relation” (Galuska et al., 2018, s. 157). Det var viktigt för 

sjuksköterskor att relationer med patienter var ömsesidiga och uppskattades av patienter 

(Dunn, 2012; Wilkes et al., 2015). Att få bekräftelse och positiv feedback från patienter var en 

förutsättning för sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse (Anselmo-Witzel, Orshan, 

Heitner, & Bachand, 2017; Drury, Craigie, Francis, Aoun, & Hegney, 2014; Galuska et al., 

2018). Bekräftelse kunde exempelvis visas genom muntlig kommunikation eller skrivna kort, 

där de beskrev tacksamhet över hur vissa sjuksköterskor hade påverkat livet till det bättre. En 

sjuksköterska beskrev en rörande upplevelse av att få ett handskrivet brev där en patient 

tackade och berättade att denne nu hade en anledning att leva igen. Sjuksköterskor beskrev 

att patienters positiva beröm och feedback var viktigt för att orka med att vårda (Drury et al., 

2014). Enligt sjuksköterskor var bekräftelse från patienter en framträdande anledning till att 

de valde att stanna kvar i yrket (Galuska et al., 2018). 

6.1.2 Att göra skillnad för patienter 

Sjuksköterskor beskrev hur betydelsefullt det var att få möjligheter till att göra skillnad i 

patienters liv och att verkligen beröra dem genom sin omvårdnad (Anselmo-Witzel et al., 

2017; Dunn, 2012; Galuska et al., 2018; Morgan & Lynn, 2009; Wilkes et al., 2015). En 

sjuksköterska använde ordet wow när hon beskrev hur viktigt det var att göra skillnad för 

patienter (Galuska et al., 2018). Ett sätt att göra skillnad på var genom att inge hopp, detta 

upplevdes som energigivande (Dunn, 2012). Även saker som kunde ses som triviala kunde 

göra stora skillnader enligt sjuksköterskors beskrivning. Dessa saker kunde vara att ge 

patienter ett bad, att sitta ner och samtala eller hjälpa dem hitta bekvämlighet i sängen för att 

vila. Genom dessa triviala saker kunde sjuksköterskor beröra patienters liv på ett djupare 

plan (Galuska et al., 2018; Morgan & Lynn, 2009). En sjuksköterska beskrev en upplevelse av 

att göra skillnad:  

… those moments I’m able to have with my patient or my family member, just finding 

their humanity… I really appreciate those small moments that I’m able to get to know 

who my patient is, who the family is that’s supporting them, and that makes it seem 

all the more worthwhile to me to have that connection with them, and maybe impact 

their life in some way beyond the physical care that I’m providing as a nurse. (Galuska 

et al., 2018, s. 158) 

Sjuksköterskor beskrev att de företrädde patienter och liknade detta med att vara deras 

advokater. Genom att vara patienters advokater kände sjuksköterskor att de kunde ta hand 

om och hjälpa dem som inte hade möjlighet att hjälpa sig själva, på detta sätt upplevde 
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sjuksköterskor att de kunde göra skillnad (Morgan & Lynn, 2009; Morrison & Korol, 2014). 

En sjuksköterska beskrev en upplevelse av att företräda en patient: 

You’ve all they got. The doctors blow in and out. These nurses talk about being the 

link between the patient and the doctor - if they haven’t seen the doctor in three days, 

if they need to find out results, whatever it is, if you can do that for them, it is right 

there in your face, they couldn’t be more thankful. (Morgan & Lynn, 2009, s. 405) 

En sjuksköterskas roll som advokat beskrevs som den som länkar samman läkare och patient 

och den som följde upp patienters behov så att ingen viktig information försvann (Pavlish & 

Hunt, 2012). 

6.1.3 Att utföra omvårdnad   

Sjuksköterskor beskrev att utförandet av själva vårdandet var energigivande och 

tillfredsställande i sig. Att utföra omvårdnad gav sjuksköterskor upplevelser av att må bra i 

sig själva (Dunn, 2012; Morrison & Korol, 2014). Sjuksköterskor mådde även bra i sig själva 

när de såg att deras omvårdnad gav resultat på patienters psykiska och fysiska hälsa 

(Anselmo-Witzel et al., 2017; Galuska et al., 2018; Morgan & Lynn, 2009; Pavlish & Hunt, 

2012). Exempel på en sådan situation var att genom omvårdnad hjälpa en patient att 

överkomma utmaningar medan de var inlagda på sjukhuset. Ett annat exempel var när de 

fick vara med och se en patient skrivas in på en avdelning och sedan, med hjälp av omvårdad, 

återfå hälsa för att skrivas ut igen. Situationer som dessa gav sjuksköterskor möjlighet att se 

att deras omvårdnad gav resultat, vilket i sin tur gav dem en upplevelse av meningsfullhet 

och glädje (Anselmo-Witzel et al., 2017). Vårdandet gav också upplevelser av compassion 

satisfaction när sjuksköterskor fick arbeta på ett sätt som stämde överens med egna 

värderingar (Galuska et al., 2018). Genom att arbeta utifrån inre värderingar och 

trosuppfattningar upplevde sjuksköterskor att det rätta gjordes. De beskrev det som att de 

upplevde en passion för att hjälpa andra. Genom att vara sjuksköterska och vårda andra 

kunde de utföra sin passion. En sjuksköterska beskrev en upplevelse av tillfredsställelse 

genom att vårda “It was always related to caring and helping, and really finding meaning 

through helping” (Galuska et al., 2018, s. 157). Det upplevdes som meningsfullt att göra 

världen till en bättre plats, genom att hjälpa och vårda en patient i taget. Att vara på rätt 

ställe och göra rätt saker beskrevs som en spirituell upplevelse (Dunn, 2012).   

6.2 Ett stödjande sammanhang 

Att ha ett bra stöd gav sjuksköterskor en upplevelse av tillfredsställelse i sin yrkesprofession. 

Ett bra stöd innefattade relationer med kollegor och chefer där sjuksköterskor fick stöd och 

bekräftelse. Det innefattade också upplevelser av att få stöd till utveckling i form av 

utbildning och handledning. För att ge en tydlig bild av delarna i ett bra stöd presenteras 

temat i tre subteman: Att ha stödjande relationer med kollegor, Att ha stödjande relationer 

med chefer och Att ha stöd till utveckling.  
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6.2.1 Att ha stödjande relationer med kollegor  

Sjuksköterskor beskrev hur viktigt det var att uppleva stöd, vilket ofta kom genom relationer 

med kollegor (Anselmo-Witzel et al., 2017; Drury et al., 2014; Galuska et al., 2018). 

Stödjande arbetsrelationer med god kommunikation var nödvändigt för att främja en positiv 

arbetsmiljö där sjuksköterskor upplevde glädje (Price et al., 2018). Goda relationer med 

kollegor bidrog till att de kände en trygghet i sin arbetsgrupp vilket var viktigt för att klara av 

utmaningar och uppleva glädje (Drury et al., 2014; Wilkes et al., 2015). En sjuksköterska 

beskrev en stödjande relation till sina kollegor:  

When you have a trauma, or something that’s affecting, everybody supports each 

other and we talk to each other and it often comes through, if it’s after hours, we get 

told who was involved, so that we can keep, we track, that’s not the right word, we 

touch base with them. (Anselmo-Witzel et al., 2017, s. 235) 

Dessa relationer kunde visas genom teamarbete. Att alla olika professioner arbetade 

tillsammans som ett team var viktigt för sjuksköterskor (Galuska et al., 2018; Gordon, 2017; 

Pavlish & Hunt, 2012; Price et al., 2018). Teamarbete beskrevs som när alla kollegor strävade 

mot samma mål och utvecklade gemensamma problemlösningar för att förbättra patienters 

tillstånd (Anselmo-Witzel et al., 2017). När arbetsuppgifter fördelades över teamet, för att 

hantera och prioritera dem, upplevde sjuksköterskor tillfredsställelse (Gordon, 2017; Price et 

al., 2018). På arbetsplatser med ett hälsosamt teamarbete, där sjuksköterskor värderades och 

respekterades, kunde de göra meningsfulla insatser för patienter (Galuska et al., 2018).  

6.2.2 Att ha stödjande relationer med chefer  

Sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse genom att få bekräftelse och positiv feedback från 

chefer (Anselmo-Witzel et al., 2017; Drury et al., 2014; Galuska et al., 2018). Det var viktigt 

att få beröm och bli sedd av sina chefer (Anselmo-Witzel et al., 2017; Price et al., 2018; 

Wilkes et al., 2015). Det kunde handla om att sjuksköterskor blev bekräftade för deras 

expertis, för att de hade åstadkommit något eller för deras omvårdnad (Morgan & Lynn, 

2009; Pavlish & Hunt, 2012). En frekvent kontakt och en positiv arbetsrelation med chefer 

uppskattades. En chef skulle erbjuda guidning, konstruktiv kritik och möjligheter till fortsatt 

utbildning. Chefers kommunikation och närvaro på arbetsplatser beskrevs som en viktig 

förutsättning för att uppnå patientsäkerhet. Att chefer var närvarande bidrog också till en 

ömsesidig respekt mellan sjuksköterskor och chefer som skapade upplevelser av behagliga 

känslor (Price et al., 2018). En sjuksköterska beskrev hur viktigt det var med en stödjande 

chef “I’ve worked in many places and I find the places I enjoyed my work the most is where 

was a good employer/union relationship, where they worked together” (Price et al., 2018, s. 

639). Sjuksköterskor beskrev att de uppskattade när chefer var ute på avdelningar och 

arbetade med patienter. De beskrev också att det var viktigt att ha en chef som var mottaglig, 

lätt att prata med, som lyssnade på dem och som stöttade dem (Morgan & Lynn, 2009). En 

del sjuksköterskor beskrev att de upplevde behagliga känslor när chefer tog tid till att lära 

känna dem som personer, och inte endast som personal (Anselmo-Witzel et al., 2017). En 

annan sak som uppskattades var när chefer värderade sjuksköterskors erfarenheter och 

kunskaper när de skulle fatta beslut som berörde omvårdnad (Price et al., 2018). Ytterligare 

ett sätt för chefer att ge bekräftelse var genom löner. Löner sågs som ett mått på arbetet och 

var en bekräftelse i sig (Gordon, 2017). 
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6.2.3 Att ha stöd till utveckling  

Att få stöd till att utvecklas, lära sig nya saker och växa i sin yrkesroll beskrevs som 

betydelsefullt för sjuksköterskor (Galuska et al., 2018; Morgan & Lynn, 2009; Wilkes et al., 

2015). Genom utbildning fick de möjlighet att fortsätta utvecklas och bygga på sin 

professionella status (Anselmo-Witzel et al., 2017; Gordon, 2017). För att lära nya saker ville 

de ha möjligheter till ett brett tillämpningsområde där arbetsuppgifter var varierande 

(Wilkes et al., 2015). En sjuksköterska beskrev vikten av att lära och utvecklas inom yrket 

“Enjoyment came from, you know, knowing that you were learning” (Wilkes et al., 2015, s. 

660). Genom att få handledning och stöd från andra sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

upplevde sjuksköterskor att de fick möjlighet till utveckling (Anselmo-Witzel et al., 2017; 

Morgan & Lynn, 2009). Nyutbildade sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att få 

handledning i arbetet från äldre kollegor med mer erfarenhet (Drury et al., 2014; Gordon, 

2017). Mer erfarna sjuksköterskor beskrev i sin tur att det var viktigt att utbilda nya kollegor 

för att dela med sig av sin kompetens (Galuska et al., 2018; Morgan & Lynn, 2009). Det var 

givande att påverka andra sjuksköterskor på ett positivt sätt (Anselmo-Witzel et al., 2017; 

Galuska et al., 2018). En sjuksköterska beskrev en upplevelse av att påverka sina kollegor på 

ett positivt sätt “I think what gives me most joy is knowing that on any given day I’m going to 

have an opportunity to positively influence the experience of another nurse” (Galuska et al., 

2018, s.159). Handledning kunde också ske under mer formella former. En formell 

handledning kunde ledas av sjuksköterskor eller av utomstående personal som till exempel 

en kurator. Genom formell handledning gavs möjlighet till utveckling genom att diskutera 

frågor, känslor och upplevelser på sin arbetsplats (Drury et al., 2014).  

7 DISKUSSION  

Nedan kommer det beskrivna resultatet, val av metod och examensarbetets etiska 

förhållningssätt att diskuteras. Centrala delar utifrån examensarbetets analys kommer att 

diskuteras utifrån examensarbetes syfte, vald vårdvetenskaplig teori, tidigare forskning och 

granskad litteratur som återfinns i examensarbetets bakgrund.  

7.1 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras viktiga delar ur resultatet i relation till examensarbetets syfte som är att 

beskriva förutsättningar för sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse i sin 

yrkesprofession. Delar i examensarbetets resultat som ansetts viktiga att diskutera berör 

sjuksköterskors relationer till patienter, vikten av att uppleva ett bra stöd, att vårda i linje 

med egna värderingar samt att vårda med medlidande. Dessa delar kommer att diskuteras 

och belysas utifrån bakgrunden samt utifrån examensarbetets författares egna reflektioner 

och tolkningar.  
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7.1.1 Att skapa relationer till patienter 

Resultatet visade att sjuksköterskor beskrev ömsesidiga relationer till patienter som en viktig 

förutsättning för att uppleva glädje och tillfredsställelse i deras yrkesprofession. Detta kan 

relateras till det Eriksson (2018) skriver om att vårdrelationer innebär ett sant möte, och 

genom dessa relationer kan sjuksköterskor förmedla kärlek till patienter. Fungerande 

vårdrelationer mellan sjuksköterskor och patienter är en förutsättning för en fungerande 

vårdprocess, där målet är att sjuksköterskor ska stödja patienter till att återfå hälsa. I en 

vårdprocess som inte grundas på en vårdrelation utför sjuksköterskor uppgifter utan att 

egentligen vårda. Utifrån vad resultatet visade och vad Eriksson (2018) skriver om 

vårdrelationer verkar det som att en förutsättning för att sjuksköterskor ska uppleva 

tillfredsställelse i sin yrkesprofession är att ha vårdrelationer med patienter. I motsättning till 

detta visar tidigare forskning av McHugh et al. (2011) att sjuksköterskor som har 

patientkontakt upplever compassion fatigue i större utsträckning än de som inte arbetar med 

någon form av patientkontakt. En slutsats utifrån detta är att det är viktigt att sjuksköterskor 

skapar relationer på ett professionellt sätt för att inte uppleva av compassion fatigue.  

Resultatet visade att ett sätt för sjuksköterskor att skapa relationer till patienter var genom 

att hjälpa och undervisa dem om deras vård, behandling och sjukdom. Undervisning och 

relationer till patienter gav sjuksköterskor meningsfulla upplevelser vilket i sin tur ledde till 

tillfredsställelse. I likhet med detta skriver Eriksson (2018) att sjuksköterskors uppgift är att 

hjälpa patienter att återfå sitt oberoende och detta förutsätter att de har ett edukativt 

förhållningssätt i sitt vårdande. Även svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att 

sjuksköterskors yrkesansvar bland annat är att återställa hälsa samt att utbilda patienter. 

Däremot visar tidigare forskning av Pearcey (2010) att i vissa organisationer ges inte tid till 

att utföra omvårdnad och skapa relationer till patienter, där prioriteras istället medicinsk 

vård. En reflektion kring detta är att det här verkar finnas en motsättning mellan vad som ger 

sjuksköterskor tillfredsställelse i sin yrkesprofession, vilket ansvar sjuksköterskors 

yrkesprofession innebär och vad som egentligen kan ske på vårdavdelningar. Resultatet 

visade att relationer mellan sjuksköterskor och patienter var en förutsättning för att 

sjuksköterskor skulle uppleva meningsfullhet i sitt vårdande. Med bakgrund i vad resultatet 

visade, vad vald vårdvetenskaplig teori säger och vad sjuksköterskors yrkesansvar innebär så 

är en slutsats att sjuksköterskor behöver få möjlighet till att skapa relationer med patienter 

för att uppleva meningsfullhet i sitt vårdande och på så sätt uppleva tillfredsställelse i sin 

yrkesprofession. Finns det hinder för att skapa dessa relationer riskeras upplevelsen av 

tillfredsställelse samt att sjuksköterskor hindras från att utföra sitt yrke på ett korrekt sätt. 

Detta kan inverka på patientsäkerhet och patienter riskerar då att inte få den vård de har rätt 

till. För att sjuksköterskor ska uppleva tillfredsställelse i sin yrkesprofession, för att 

säkerställa att patienter får en adekvat vård och för att se till att sjuksköterskor kan utföra sitt 

yrkesansvar på ett korrekt sätt krävs det att sjuksköterskors omvårdnad värdesätts och att 

det arbetas för att främja vårdrelationer. Att få möjlighet till att skapa vårdrelationer är av 

stor vikt för att sjuksköterskor ska uppleva tillfredsställelse. Det är också viktigt för att 

sjuksköterskor ska få möjlighet att utföra sitt ansvarsområde. 

7.1.2 Att uppleva stöd 

Resultatet visade också att ett bra stöd var en viktig förutsättning för sjuksköterskors 

upplevelse av tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Att ha ett bra stöd innefattade bland 

annat teamarbete och stödjande relationer med kollegor och chefer. Sjuksköterskor beskrev 
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att när alla på avdelningen arbetade tillsammans som ett team mot gemensamma mål 

upplevde de stöd och glädje. I likhet med detta skriver Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 

att ett av sjuksköterskors ansvarsområde är att samverka i team. På liknande sätt visar 

tidigare forskning av Hegney et al. (2019) att ett bristande teamarbete kan vara en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor upplever låg tillfredsställelse i sin yrkesprofession. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor har stödjande relationer med kollegor och chefer samt 

får möjlighet till att samverka i team då det både är en förutsättning för tillfredsställelse i 

yrkesprofessionen och även en del i sjuksköterskors yrkesansvar.  

Resultatet visade också att en förutsättning som bidrog till att sjuksköterskor upplevde ett 

bra stöd var när de fick möjlighet att utvecklas genom att bland annat utbilda andra 

sjuksköterskor och dela med sig av deras kompetens. Sjuksköterskor med längre erfarenhet 

upplevde glädje i att stötta nyutbildade sjuksköterskor att övervinna svårigheter och på det 

sättet påverka dessa sjuksköterskor på ett positivt sätt. I likhet med detta visar tidigare 

forskning av Aiken et al. (2013) att bristande möjligheter till utbildning och avancemang i 

karriären är en orsak som bidrar till missnöje hos sjuksköterskor. Att utbilda kollegor är 

enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) en del i sjuksköterskors yrkesprofession. Det är 

dock viktigt att det är en positiv vårdkultur som förs vidare för att utbildningen mellan 

kollegor ska vara utvecklande och inte utgöra hinder. Det omgivande sammanhanget mellan 

sjuksköterskor och patienter kallas för vårdkultur. Vårdkulturer innefattar traditioner som 

inbegriper de tidigare erfarenheter sjuksköterskor har med sig och som påverkar hur de 

arbetar idag. Dessa kan föras vidare mellan sjuksköterskor genom bland annat utbildning. 

Vårdkulturer kan påverkas negativt av sjuksköterskors traditioner, om dessa traditioner är 

negativa, det kan då utgöra ett hinder för sjuksköterskors vårdande (Rytterström, 2015). 

Resultatet visade att en förutsättning för sjuksköterskor att uppleva tillfredsställelse var att 

utbildas och utbilda andra sjuksköterskor. En slutsats utifrån vad tidigare forskning visar, 

vad resultatet visade och utifrån vad Rytterström (2015) skriver krävs det att sjuksköterskor 

får möjligheter att utbilda andra sjuksköterskor, då det både är en förutsättning för 

upplevelser av tillfredsställelse och glädje i yrkesprofessionen och även en del i 

sjuksköterskors yrkesansvar. Det är dock viktigt att säkerställa att det är positiva traditioner 

som förs vidare mellan sjuksköterskor för att inte skapa hinder för vård. En reflektion kring 

detta är att här kan sjuksköterskor själva bidra till sin upplevelse av tillfredsställelse, om de 

som Eriksson (2018) skriver är modiga och vågar träda i kraft för vårdvetenskap och vågar 

förändra och se till att det är positiva vårdkulturer som förs vidare. På detta sätt tar även 

sjuksköterskor ansvar över sin yrkesprofession och de får också möjligheter till att uppleva 

tillfredsställelse. För att möjliggöra för sjuksköterskor att vara modiga är en tanke att det 

krävs stöd från kollegor och chefer. I relation till detta visar tidigare forskning av Pearcey 

(2010) att organisationers attityder till sjuksköterskors omvårdnad kan vara ett hinder för 

sjuksköterskor i deras yrkesprofession. Utifrån detta är en reflektion att det behöves arbetas, 

på flera nivåer, för att sjuksköterskor ska få vara med i beslutsfattande kring frågor gällande 

vårdvetenskap så att deras omvårdnad värdesätts. På detta sätt kan förändring skapas. Detta 

är viktigt för att öka sjuksköterskors tillfredsställelse i sin yrkesprofession.  

7.1.3 Att vårda i linje med egna värderingar  

Resultatet visade att utförandet av omvårdnad gav sjuksköterskor energi. När sjuksköterskor 

fick möjlighet att arbeta på ett sätt som stämde överens med egna värderingar och 

trosuppfattningar upplevde de compassion satisfaction. I likhet med detta skriver Eriksson 

(2018) att sjuksköterskor behöver ha arbetsglädje och entusiasm för att vårda. Detta uppstår 
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när de gör något som de tror på och som upplevs som viktigt. Ingen sjuksköterska kan arbeta 

med glädje och hängivenhet om inte inre vilja finns. Det är viktigt att bevara kärlek som 

grundhållning inom yrket, detta ger stora förutsättningar att främja hälsa. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning av Sasso et al. (2019) som visar att sjuksköterskor upplever 

missnöje i sin profession när det inte finns tid till att utföra önskad omvårdnad. Vad 

resultatet visade, vad tidigare forskning visar och vad Eriksson (2018) skriver kan relateras 

till det Svensk sjuksköterskeförening (2017a) skriver om att ett av sjuksköterskors 

ansvarsområde är att främja hälsa. Resultatet visar också att sjuksköterskor beskrev det som 

att de upplevde en passion för att hjälpa andra. Genom att vara sjuksköterska och vårda 

andra kunde de utföra sin passion. I likhet med detta skriver Eriksson (2018) att vårdande är 

något naturligt, det är ett kall att tjäna i kärlek. För att faktiskt vårda krävs det att 

sjuksköterskor behärskar konsten av att vara en naturlig vårdare. En reflektion utifrån vad 

resultatet visade, vad Eriksson (2018) skriver och vad sjuksköterskors ansvarsområde 

innebär så krävs det att sjuksköterskor får möjlighet att arbeta på ett sätt som stämmer 

överens med egna värderingar för att uppleva tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Däremot 

visar tidigare forskning av Pearcey (2010) att vissa organisationer präglas av chefer som 

värdesätter resultat, dessa organisationer hindrar sjuksköterskor från att utföra den 

omvårdnad de vill. En slutsats utifrån detta är att verkligheten och sjuksköterskors 

önskningar ser olika ut. Det är dock av stor vikt att det arbetas för att ändra dessa attityder 

och för att värdesätta sjuksköterskors arbete. Detta då det både är en förutsättning för 

sjuksköterskor att uppleva tillfredsställelse, men också en förutsättning för att kunna utföra 

vård på ett sätt som krävs för att vårda utifrån sitt yrkesansvar. Får sjuksköterskor möjlighet 

till det så möjliggör det upplevelser av tillfredsställelser och större förutsättningar för att 

lyckas att främja patienters hälsa. 

7.1.4 Att vårda med medlidande 

Resultatet visade även att när sjuksköterskor gjorde skillnad i patienters liv och såg resultat 

av deras omvårdnad upplevde sjuksköterskor tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Eriksson 

(2018) skriver att sjuksköterskor förväntas vårda med medlidande och det är den viktigaste 

delen i vårdandet. Att vårda med medlidande beskrivs som något som kan lindra patienters 

lidande. Utifrån vad resultatet visar och vad Eriksson (2018) skriver om medlidande är en 

tolkning att när sjuksköterskor i utvalda artiklar vårdade med medlidande upplevde de 

tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Däremot visar tidigare forskning av Al-Majid et al. 

(2018) och Khalaf et al. (2018) sjuksköterskor som vårdar patienter med medlidande kan 

reagera starkt emotionellt när en patient dör och då uppleva överväldigande känslor av sorg. 

Denna sorg kan i förlängningen leda till en upplevelse av compassion fatigue. Tidigare 

forskning av Al-Majid et al. (2018) och McHugh et al. (2011) visar att upplevelse av 

compassion fatigue kan påverka vårdkvalitén till det sämre. Vid upplevelser av compassion 

fatigue kan sjuksköterskor ha en försämrad möjlighet att vårda med medlidande.  

Med bakgrund i tidigare forskning, i vad resultatet visade och vad Erikssons (2018) skriver är 

en slutsats att sjuksköterskor förväntas vårda med medlidande och att vårda med 

medlidande är en förutsättning för sjuksköterskor att uppleva meningsfulla känslor i sin 

yrkesprofession, däremot kan medlidandet leda till upplevelser av compassion fatigue. En 

reflektion utifrån detta är att det här verkar finnas en motsättning mellan vad resultatet 

visade att sjuksköterskor upplevde som tillfredsställande och vad tidigare forskning visar. 

Eriksson (2018) beskriver dock att det finns en skillnad mellan att vårda med medlidande 

och upplevelser av eget lidande. Att vårda med medlidande innebär inte att själv lida. En 
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reflektion, utifrån vad Eriksson (2018) skriver och vad resultatet visade, är att vid upplevelse 

av compassion fatigue kanske sjuksköterskor inte har lyckats vårda med medlidande, utan 

själva lider med patienter och då upplever dessa överväldigande känslor av sorg när patienter 

dör. Detta antagande styrks av Arman (2015) som skriver att ett kärleksfullt och medlidsamt 

vårdande inte ger upphov till stress och utbrändhet hos sjuksköterskor utan att det istället 

leder till att de utvecklas och växer. En tanke kring detta är att det kanske inte helt går att 

undvika upplevelser av sorg efter patienters död, dock visade resultatet att det var viktigt för 

sjuksköterskor att få stöd och handledning för att hantera dessa utmaningar. En tanke är 

också att det är viktigt att sjuksköterskor förstår skillnaden mellan att vårda med medlidande 

och att själv lida, detta då vård med medlidande är en förutsättning för att göra vårdandet 

meningsfullt och då det är en källa till tillfredsställelse i deras yrkesprofession. Utifrån vad 

resultatet visade behövde sjuksköterskor formellt stöd och handledning för att hantera 

utmaningar de mötte i sin omvårdnad. För att reducera prevalensen av compassion fatigue 

och för att få fler sjuksköterskor att stanna kvar i sin yrkesprofession, är en reflektion, att 

sjuksköterskor bör erbjudas kontinuerlig formell handledning med exempelvis en kurator. 

Även utbildning och handledning krävs för att enbart vårda patienter med medlidande utan 

att själv lida. Sjuksköterskor vill vårda med medlidande, enligt Eriksson (2018) förväntas 

sjuksköterskor också göra det men tidigare forskning visar att det kan vara tufft på flera olika 

sätt. Därför är det viktigt att stödja sjuksköterskor i att vårda med medlidande, då det både är 

en förutsättning för deras tillfredsställelse i yrkesprofessionen men även då det är vad som 

förväntas av dem. 

7.2 Metoddiskussion  

För att skapa en djupare förståelse av ett fenomen kan kvalitativa studier användas. Syftet 

med forskning är att besvara forskningsfrågor genom att använda den metod som ger bäst 

förutsättningar för att resultatet ska bli trovärdigt (Polit & Beck, 2016). Detta examensarbete 

grundades på en kvalitativ litteraturstudie. Examensarbetets forskningsfråga hade inte 

kunnat besvarats med en kvantitativ metod då denna metod söker svar på syftet genom 

statistiska förklaringar. För att beskriva sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse och 

minska risken för omtolkning av fenomenet valdes att använda en deskriptiv syntes enligt 

Evans (2002). I början av examensarbetet fanns en tanke att göra en empirisk studie med 

intervjuer. Att intervjua sjuksköterskor om ämnet hade eventuellt skapat en större och 

djupare förståelse om fenomenet. Enligt Polit och Beck (2016) är studier med intervjuer 

resurskrävande och tar lång tid att utföra. Då examensarbetet är tidsbegränsat gjordes därför 

valet att utföra en litteraturstudie. Nu när resultatet är färdigställt är en reflektion att valet av 

analysmetod var en styrka för vårt examensarbete och med hjälp av Evans (2002) 

analysmetod besvarade examensarbetets syfte utifrån de rådande förutsättningar som fanns.   

För att söka fram relevanta artiklar till examensarbetet användes kombinationer av flera 

sökord. Till en början användes sökord som nurse, compassion och compassion fatigue. 

Dessa sökningar genererade i många träffar som svarade på motsatsen till syftet i 

examensarbetet och undersökte till exempel vad som gjorde att sjuksköterskor inte upplevde 

tillfredsställelse i sin yrkesprofession. En svaghet här var bristande kunskaper i 

litteratursökning. Under sökprocessens gång utformades nya sökord som var inriktade på 

hur sjuksköterskor trivs på sitt arbete. Dessa sökord var till exempel meaning, factors och 

job satisfaction. Detta gav träffar på vetenskapliga artiklar som ansågs vara mer relevanta för 
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att svara på syftet. Henricsson (2017) skriver att en styrka i sökprocesser är att söka i flera 

databaser. En styrka i detta examensarbete är att sökningar utfördes i både PubMed och 

Cinahl Plus.  

Författare behöver vidta åtgärder för att visa på trovärdighet i studier, trovärdighet avser 

förtroende för att data sanningsenligt (Polit och Beck, 2016). En åtgärd som vidtogs för att 

säkra trovärdighet var att datainsamling, urval samt analysprocess utförligt har beskrivits. En 

annan åtgärd som vidtogs var att använda inklusions- och exklusionskriterier för att avgränsa 

sökningarna i sökprocessen. Från början fanns en intention om att endast inkludera artiklar 

som var fem år gamla. Då detta inte gav tillräckligt med artiklar för att få fram ett resultat, 

gjordes valet att inkludera relevanta artiklar som hade publicerings år mellan 2009–2019. 

Trots att detta kan ses som en svaghet valdes slutligen tre artiklar som var mer än fem år 

gamla men som ansågs svara på syftet. Dessa artiklar var Dunn (2012), Morgan och Lynn 

(2009) och Pavlish och Hunt (2012). Vissa utvalda artiklar exkluderades under arbetet med 

examensarbetet då de inte svarade på syftet. Bortfallen skedde både i examensarbetets 

datainsamling och analysprocess. Vissa artiklar gav till en början intrycket att de svarade på 

syftet men efter en djupare analys framkom det att de inte hade med innehåll som var 

användbart för resultatet. Detta gjorde att examensarbetets sökprocess pågick under en lång 

tid, eftersom varje bortfall fick ersättas med en ny artikel som kunde bidra till resultatet.  

För att säkerställa att examensarbetet håller god kvalitét är det nödvändigt att granska 

utvalda artiklar (Friberg, 2017). För att försöka uppnå trovärdighet och förtroende utifrån 

vad Polit och Beck (2016) skriver gjordes en kvalitetsgranskning av utvalda artiklar. 

Resultatet baserades endast på primärkällor och allt material var vetenskapligt granskat. 

Examensarbetets vetenskapliga granskning baserades på att samtliga artiklar var Peer 

reviewed granskade samt kvalitetsgranskade utifrån frågor som inspirerades av Fribergs 

(2017) kvalitetsgranskningsmall. Genom att vara källkritisk i arbetets alla steg stärktes 

examensarbetets trovärdighet. En annan styrka för examensarbetets trovärdighet är att 

utvalda artiklar kvalitetsgranskades på varsitt håll för att sedan jämföras. Ett annat sätt att 

öka en studies trovärdighet kan vara att välja artiklar med samma design (Henricson, 2017). 

Utvalda artiklar till examensarbetets resultat har olika designmetoder. Detta kan ses som en 

svaghet för examensarbetets trovärdighet. Däremot skriver Evans (2002) att alla artiklar som 

inkluderas i en litteraturstudie inte behöver ha samma design. Därför gjordes valet inkludera 

artiklar med olika design. 

Polit och Beck (2016) skriver att överförbarhet syftar till om resultatet i en studie är 

överförbart över tid. Samtliga artiklar i examensarbetets resultat hade stor variation på vilka 

avdelningar som sjuksköterskor arbetade på. Utvalda artiklar innefattade studier på bland 

annat akutvårdsavdelningar, rehab avdelningar, palliativa vårdavdelningar, 

medicinavdelningar och även på kommunala enheter som hemvård vilket gav 

examensarbetets resultat en överförbarhet till många vårdavdelningar och på flera olika typer 

av vård. Samtliga artiklar hade en variation på sjuksköterskors erfarenheter inom yrket vilket 

också kan ge examensarbetet en bredd och överförbarhet. De studier resultatet baserades på 

har utförts i USA, Canada och Australien. I litteratursökningen var inte den geografiska 

variationen i åtanke utan fokus låg på att hitta artiklar som svarade på syftet. En 

medvetenhet finns kring att utvalda artiklars låga geografiska variation kan bidra till att 

resultatet inte i lika stor utsträckning är överförbart på till exempel skandinaviska länder. 

Dock hör utvalda artiklars geografiska variation till länder inom Västvärlden, dit även 

Skandinavien hör. Utifrån detta kan eventuellt resultatet ändå överföras till Skandinavien. 
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Inledningsvis i examensarbetets analysprocess lästes samtliga artiklar igenom noggrant för 

att skapa en helhetsbild. Nästa steg var att urskilja nyckelfynd, detta gjordes först separat för 

att öka examensarbetets trovärdighet. Sedan sammanställdes examensarbetets nyckelfynd 

och skapandet av teman inleddes. Ett problem uppstod då det skapades alldeles för många 

teman till en början, vilket krävde en djupare analys och diskussion. Nyckelfynd och 

subteman flyttades då om för att skapa ett tydligare sammanhang. Evans (2002) skriver att 

det nya resultatet i en deskriptiv syntes baseras på en sammanfattning av tidigare forskning. 

Resultatet i detta examensarbete är en sammanfattning av det mest nämnda i utvalda 

nyckelfynd. För att en studie ska uppfylla de krav som finns för giltighet krävs det att 

resultatet är sanningsenligt och stämmer överens med verkligheten. Giltighet handlar också 

om att rätt metod valts för att undersöka det arbetet ämnar undersöka (Polit & Beck, 2016). 

Genom att följa Evans (2002) analysprocess utfördes ett säkert arbetssätt och detta stärker 

examensarbetets giltighet. För att besvara examensarbetets syfte valdes en kvalitativ metod. 

Den data som valdes att inkluderas i examensarbetets resultat beskrev fenomenet utifrån 

sjuksköterskors perspektiv. Dock genererade vissa sökningar, under examensarbetets 

sökprocess, artiklar med andra yrkesgrupper än allmänsjuksköterskor. Artiklar som enbart 

belyste specialistsjuksköterskor exkluderades. En artikel (Pavlish & Hunt, 2012) behandlade 

både specialistsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor. I denna artikel var tio av tretton 

deltagare allmänsjuksköterskor och tre hade en specialistutbildning. Då denna artikel 

svarade på syftet och majoriteten av studiens deltagare var allmänsjuksköterskor gjordes 

valet att inkludera denna artikel ändå. En annan utvald artikel (Price et al., 2018) behandlade 

både allmänsjuksköterskor och studenter. Valet gjordes att exkludera de delar i resultatet 

som baserades på svar från studenter. De nyckelfynd som valdes har enbart varit baserade på 

legitimerade sjuksköterskors upplevelser. Att dessa delar i artiklarna har exkluderats har 

stärkts examensarbetets giltighet eftersom syftet är att svara på sjuksköterskors upplevelser. 

Genom att diskutera examensarbetets resultat samt gentemot tidigare forskning har också 

stärkt examensarbetets giltighet.  

Det är viktigt att personliga åsikter inte speglas i resultatet (Evans, 2002). Begreppet 

förförståelse syftar till det faktum att alla vet en hel del innan en studie påbörjas. Värderingar 

och erfarenheter från livet påverkar förförståelsen (Priebe & Landström, 2017). Till en början 

fanns en förförståelse kring hur sjuksköterskors yrkesprofession såg ut då examensarbetets 

författare arbetar på en vårdavdelning. Från praktik, arbete och från samhället i stort har det 

skapats förutfattade meningar kring att sjuksköterskors profession är utmanande och det var 

bland annat detta som var en bidragande orsak till att ämnet valdes att studeras i 

examensarbetet. Ett sätt att hantera förförståelsen var genom att resultatet togs fram utifrån 

en deskriptiv syntes av Evans (2002). Genom detta minskades risken för partisk tolkning i 

resultatet då det endast ska beskrivas textnära och inte tolkas. Dessutom har artiklar lästs på 

olika håll för att sedan diskutera individuella resultat tillsammans. Även detta har varit ett 

sätt att hantera förförståelsen och minska risken för omtolkning. Trots detta skriver Polit och 

Beck (2016) att det aldrig kan uteslutas helt att förförståelsen har påverkat dataanalys och 

resultat. 

7.3 Etikdiskussion 

Samtliga referenser i examensarbetet har bearbetats noga för att säkerställa att texten inte är 

plagiat samt för att upprätthålla god forskningsetik. För att referera på ett korrekt och tydligt 
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sätt har examensarbetets författare följt APA (American Psychological Association, 2019) 

som beskriver riktlinjer för hantering av referenser. I examensarbetet har en noggrann 

översättning av artiklarna gjorts från engelska till svenska. Då ingen av examensarbetets 

författare har engelska som modersmål har svåra ord översatts med hjälp av lexikon och 

internet-program som Google Translate. Detta skapade en större förståelse av ordens 

innebörd och genom att använda dessa hjälpmedel gjordes försök till att undvika feltolkning. 

En medvetenhet finns kring att examensarbetets författares engelska kunskaper är bristande. 

Därför var det extra viktigt att samtliga artiklar lästes igenom upprepade gånger för att skapa 

en förståelse för textens innehåll. För att upprätthålla god forskningsetik har arbetet 

genomgående utförts i enlighet med CODEX (2019b). Detta för att undvika faktorer som 

förfalskning och plagiat. Samtliga artiklar som ingår i examensarbetet uppfyllde kravet 

gällande etiskt resonemang och överväganden, vilket påvisar att utvalda artiklars författare 

har reflekterat över forskningsetiska krav. 

8 SLUTSATS  

Att sjuksköterskor lämnar sin yrkesprofession på grund av att de inte trivs är ett problem. 

Det är också en framtidsfråga att försöka lösa då behovet av utbildade och erfarna 

sjuksköterskor ökar. Därför var syftet med detta examensarbete att beskriva förutsättningar 

för sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Resultatet visade ett 

flertal förutsättningar som gav sjuksköterskor upplevelse av tillfredsställelse. 

Tillfredsställelse upplevdes genom att verka i meningsfulla sammanhang, där sjuksköterskor 

vårdade utifrån personliga värderingar samt upplevde att skillnad gjordes för patienter. En 

slutsats av resultatet är att goda relationer med patienter var en förutsättning för 

sjuksköterskor att utföra den omvårdnad som de kände tillfredsställelse med. Detta 

möjliggjorde för sjuksköterskor att känna att arbetet de utförde med patienter blev 

meningsfullt och skapade glädje. Tillfredsställelse upplevdes även genom att ha ett bra stöd. 

Stödet handlade om att kollegor och chefer visade uppskattning och gav stöd vid utmaningar 

och motgångar. Ett bra stöd innefattade även att sjuksköterskor fick stöd till att utbildas för 

att främja deras utveckling och avancemang i karriären. En slutsats utifrån vad resultatet 

visade är att stöd från kollegor och chefer är viktigt för att sjuksköterskor ska orka hantera de 

utmaningar de möter i sitt yrke. Sjuksköterskor behöver också få stöd till att utvecklas för att 

trivas. Examensarbetets författare har bringat kännedom kring att det finns ett flertal 

förutsättningar som får sjuksköterskor att trivas i sin yrkesprofession. Sjuksköterskor kan 

påverka patienter, till det positiva, genom sin omvårdnad om rätt förutsättningar ges. Det är 

viktigt att fokusera på vad som får sjuksköterskor att trivas i sin yrkesprofession och ha med 

detta i diskussioner kring utveckling av yrkesprofessionen för att möjliggöra att fler 

sjuksköterskor ska välja att stanna inom yrket. 

8.1 Förslag till vidare forskning  

Under sökprocessen skapades en uppfattning kring att det finns ett kunskapsglapp om 

sjuksköterskors upplevelser av tillfredsställelse inom Sverige, detta på grund av att det inte 
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hittades några artiklar som behandlade detta. Förslag på vidare forskning är därför att 

undersöka denna fråga mer inom Sverige och på så sätt arbeta för att fler sjuksköterskor ska 

uppleva tillfredsställelse och då också stanna kvar i sin yrkesprofession. Utifrån en annan 

slutsats i resultatet, att sjuksköterskor behövde få stöd till att utvecklas och utbildas, är en 

reflektion att sjuksköterskors utbildning bör ses över på nationell nivå. Ett förslag på vidare 

forskning är därför att undersöka hur sjuksköterskor vill att deras utbildning ska se ut, detta 

för att främja utveckling och avancemang i karriärer och på så sätt få fler sjuksköterskor att 

uppleva tillfredsställelse i sin yrkesprofession. Vidare forskning skulle här behövas för att 

erhålla en förståelse kring vad sjuksköterskor anser ska utvecklas samt vart resurser ska 

läggas. 
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