
  
 

 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

ALLMÄNSJUKSKÖTERSKANS 
UPPLEVELSE AV VAD SOM GER 
KRAFT I VÅRDANDET  

ANNIKA EK 
CAMILLA ROSQUIST 

Huvudområde: Vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad 
Nivå: Grundnivå 
Högskolepoäng: 15 Hp 
Program: Sjuksköterskeprogrammet 
Kursnamn: Examensarbete i vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad 
Kurskod: Vae209 

Handledare: Agneta Breitholtz 
                           Marie Grufman Pellfolk   
Examinator: Margareta Asp 
 
Seminariedatum: 2019-11-28 
Betygsdatum: 2020-01-17 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen kan komma med flertalet utmaningar vilka kan 

påverka sjuksköterskan emotionellt. Sjuksköterskans ansvar innefattas av personcentrerad 

vård där patientens lidande ska lindras och det kan ställa krav på sjuksköterskan emotionellt. 

Bland annat för att den egna hälsan ska bevaras för god och säker vård för patienten. Tidigare 

forskning beskriver de känslor som kan uppstå i vårdandet såsom trötthet, tillfredställelse 

och kraft, vilka kan bidra till konsekvenser för sjuksköterskan och patienten beroende på hur 

sjuksköterskan hanterar dessa. Syfte: Att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av vad 

som ger kraft i vårdandet. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats där 

datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerad intervju med fyra 

allmänsjuksköterskor på ett sjukhus i Mellansverige. Datamaterialet analyserades utifrån en 

manifest innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskan upplevde kraft i vårdandet i det 

vårdande mötet där sjuksköterskan fick göra skillnad för patienten och att skapa relationer 

med patienten och anhöriga genom samtal och kontakt. Kraften kunde även upplevas i 

möjligheten till kontroll genom ett samarbete i teamet och att utvecklas som sjuksköterska. 

Slutsats: Sjuksköterskan önskar vårda på både ett fysiskt och emotionellt plan och kan 

behöva verktyg för att hantera utmanande situationer i vårdandet för upplevelsen av kraft. 

 

Nyckelord: Compassion Energy, intervjustudie, känslor ,verktyg 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Emotions can occur within the nurse in the nursing practice, which can be a 

challenge for the nurse. The nurse has responsibilities to put the patient first where the nurse 

can help the patient with his/hers suffering. This responsibility can be demanding because of 

the emotional responsibility for the nurse to take care of him/herself for the possibility to 

provide care for the patient. Studies describes that emotions such as fatigue, satisfaction and 

energy can occur within the nurse in the nursing practice, which can lead to consequences for 

the nurse and the patient depending on how the nurse handle the situation. Aim: Describe 

the experience of the general nurse regarding the source in the nursing practice that 

generates energy. Method: A qualitative design with inductive hypothesis and the data was 

collected by semistructured interviews in which four nurses working in a hospital ward in the 

middle region of Sweden was included. A qualitative content analysis was used when 

analyzing the collected data. Result: The nurse can experience energy in the nursing practice 

when meeting with the patient where a difference can be made for the patient and when 

creating relationships with the patient and close relative's trough conversations and 

connections. Good teamwork and growth in the nursing practice could lead to a sense of 

control for the nurse, which could generate energy. Conclusion: in situations that are 

difficult emotionally for the nurse, tools may be used for the nurse which can give the nurse 

energy.       

Keywords: Compassion Energy, interview study, emotions, tools  
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1 INLEDNING 

Utifrån examensarbetsförfattarnas erfarenheter i vårdandet under arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har det framkommit att de emotionella känslorna 

påverkats av vårdandet. Vid studerad kurslitteratur i utbildningen kom 

examensarbetsförfattarnas i kontakt med begreppen lidande och medlidande och vid val av 

intresseområde för examensarbete fanns forskarförfrågan om begreppet Compassion Energy 

– Kraft i vårdandet från forskargrupper vid Mälardalens Högskola, akademin för Hälsa, Vård 

och Välfärd. Det bidrog till valet av examensarbetets inriktning. Det kan uppstå känslor hos 

sjuksköterskan i vårdandet, vilket kan härledas till att det i professionen ingår att vårda den 

lidande patienten. Det kan enligt tidigare forskning väcka medlidande hos sjuksköterskan 

och upplevas emotionellt utmanande. Om sjuksköterskan inte kan hantera de negativa 

känslorna, ibland med kombination av stressfylld arbetsmiljö, föreligger risk för 

utmattningssyndrom. Då det ställs krav att sjuksköterskan bevarar sin hälsa önskar 

examensarbetesförfattarna öka förståelsen av den kraft som kan uppstå i vårdandet. Det med 

förhoppning om att öka kunskapen om verktyg för kraft i kommande profession, vilka kan ge 

kraft för sjuksköterskan att bevara hälsan med möjlighet att generera god och säker vård för 

patienten. 

2 BAKGRUND 

Först ges en definition av centrala begrepp relevanta inom intresseområdet och som kommer 

nämnas i examensarbetet. Vidare beskrivs sjuksköterskans ansvar utifrån styrdokument och 

riktlinjer. Tidigare forskning beskriver den trötthet och tillfredställelse vårdandet kan 

innefatta utifrån begreppen Compassion Fatigue och Compassion Satisfaction. Sist beskrivs 

vad som menas med kraft i vårdandet, Compassion Energy, enligt tidigare forskning. 

Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv utgår från Erikssons teori om vårdandets idé. 

Bakgrunden avslutas med problemformulering. 

2.1 Definition av centrala begrepp  

I kommande avsnitt definieras centrala begrepp och definieras utifrån det samband de har i 

examensarbetet.  
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2.1.1 Allmänsjuksköterska 

Med allmänsjuksköterska menas i detta examensarbete en sjuksköterska med 

yrkeslegitimation från grundutbildning för sjuksköterska och som inte har vidareutbildning 

avseende specialistutbildad sjuksköterska.  

2.1.2 Vårdande 

Enligt Eriksson (2018) innebär vårdandet att förändra eller upprätthålla hälsoprocesser vilka 

kan ges genom tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt tillit och en känsla av 

utveckling hos patienten. Vårda innebär även att hjälpa patienten växa, utvecklas och ett 

lindrat lidande. Det innebär att sjuksköterskan vid sida med den som lider kan vandra med 

och stötta när krafterna inte räcker till.  

2.1.3 Lidande och Medlidande/Compassion  

Lidandet beskrivs av Eriksson (2018) som en naturlig del av livet där människan utifrån 

lidandet antingen kan utvecklas mot mening och en känsla av helhet eller ge upp på grund av 

känslan av hopplöshet vilket kan leda till en förtvivlan hos människan. Således är närvaron 

av lidandet ett drama där en kamp utspelas inom den lidande människan. När 

medmänniskan tar del av lidandets kamp inbjuds den lidande människan till en gemenskap 

där lidandets kamp delas. Det kan för medmänniskan bidra till att en känsla av medlidande 

uppstår.     

Medlidandets relation till lidande gör det enligt Eriksson (2018) till ett grundbegrepp i 

vårdandet och medlidandet kan skapa en vilja av att hjälpa och vårda. Enligt Wiklund Gustin 

(2017) uppstår medlidande naturligt genom att spegelneuroner i hjärnan bidrar till förmågan 

att leva in i andras situationer. Definitionen av medlidande kan skilja sig i innehåll och djup, 

men den grund som begreppet medlidande står på utgår från förmågan att dela en annan 

människas upplevelse vilket bidrar till känslan medlidande.  

Att ta del av patientens lidande kan enligt Wiklund Gustin (2017) innebära att 

sjuksköterskans känslor påverkas negativt då sjuksköterskan inte enbart blir berörd utan 

delar patientens lidande. Krav kan ställas på sjuksköterskan att hålla ut i lidandet för en god 

omvårdnad, oavsett hur obekvämt det upplevs. En av förutsättning för användandet av 

medlidande som styrka innefattas av sjuksköterskans möjlighet till att lära känna egna 

känslor med avseende på lättare hantering av dem i mötet med den lidande patienten.        

2.1.4 Kraft 

Med fokus på examensarbetets syfte beskrivs kraft utifrån Svenska akademins ordböcker 

(2015; 2009; 1937) som en styrka, dugande person, inneboende förmåga att åstadkomma 

direkta handlingar eller påtagliga resultat i den yttre verkligheten. Vidare beskrivs kraft som 

en kroppslig och underliggande själslig förmåga hos person eller djur. Begreppet kraft anses 
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 genererande som kan gynna den själsliga förmågan, vilket kan skapa en handlingskraft och 

livskraft hos människan och en möjlighet att åstadkomma något eller utföra fysiskt eller 

andligt arbete. Kraft kan enligt Dunn (2009a) uppstå i vårdandet genom medlidandet och 

kan för sjuksköterskan innebära en möjlighet att utföra god vård.  

2.1.5 Utmattningssyndrom 

Allgulander (2014) beskriver utmattningssyndrom vilket kan uppkomma som en konsekvens 

av långvarig stress och att det kan leda till olika kroppsliga och psykiska besvär. Det kan bero 

på påfrestningar i arbetslivet som präglats av högt tempo, stress och press med liten 

möjlighet till återhämtning. Utmattningssyndrom är förekommande bland vårdpersonal som 

vårdar och möter den sjuka patienten. Utmattningssyndrom kan resultera i långvariga 

sjukskrivningar hos människan som drabbas. 

2.2 Sjuksköterskans ansvar utifrån riktlinjer och styrdokument 

I kommande avsnitt beskrivs sjuksköterskans ansvar och krav i den vårdande kontexten. 

Vårdandet har grund i sjuksköterskans fyra etiska koder vilket Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) menar kan användas som riktlinjer för bästa möjliga vård. De etiska koderna 

beskriver sjuksköterskans ansvar i den vårdande kontexten med fokus på patientens hälsa 

men även betydelsen av sjuksköterskans hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

beskriver också betydelsen av ansvar för att verksamhetens kvalité fortlöpande samt 

systematiskt bör utvecklas och säkras.  

Ett villkor inom vården är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) personcentrerad vård 

där sjuksköterskan bör utgå från den enskilde patientens rätt att vara unik med eget 

förhållningssätt och förutsättningar, vilket även Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

lyfter. Sjuksköterskan kan hoppas uppnå det genom att arbeta i ett partnerskap med 

patienten där ömsesidig respekt och lyhördhet för patientens önskemål finns närvarande, 

vilket även Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver. Sjuksköterskan bör även enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) möta patienten med en öppenhet och respekt för den enskilt 

utsatta människan. Sjuksköterskan bör guida, stötta och aktivt hjälpa människan i behov av 

vård. Främsta målet bör vara patientens upplevelse av hälsa med lindrat lidande och där 

ligger det i sjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens olika behov. Till grund för 

upplevelsen av hälsa ligger bland annat tillit och genom att bekräfta lidandet kan patienten 

förstå sin situation och lidandet kan lindras. Tilliten bygger på att sjuksköterskan visar sitt 

engagemang genom att inge förtroende och pålitlighet samt en öppenhet gentemot patienten. 

Sjuksköterskan behöver därmed även visa hänsyn gentemot patientens sårbarhet och har 

därför ett ansvar att hjälpa uthärda, överleva eller växa. 

Utöver ansvaret över omgivningen och patienten, bör sjuksköterskan enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) medvetet rikta uppmärksamhet mot bevarande av den egna 

hälsan för att kunna ge god och säker vård. Detta visar på betydelsen av styrka som kan 
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 behövas i professionen då professionella värden som lyhördhet, medkänsla, trovärdighet, 

fullhet och integritet kan ställa höga krav på ansvar hos sjuksköterskan. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) menar att en asymmetrisk vårdrelation som kan tillkomma då 

patienten är i behov av vård ställer krav på reflektion hos sjuksköterskan. Reflektionen är 

betydelsefull då patienten direkt blir i beroendeställning gentemot sjuksköterskan som kan 

hamna i en ohälsosam maktposition. Reflektionen kan därmed bidra till att sjuksköterskan 

tänker på ett fördjupande nytt sätt med en medvetenhet med möjlighet att tänka om i 

förhållande till tidigare värderingar.  

2.3 Tidigare Forskning 

Kommande avsnitt tar upp tidigare forskning som ger en beskrivning av trötthet och 

tillfredställelse i vårdandet. Sedan beskrivs vad som menas med kraft i vårdandet, vilket 

avslutas med en koppling om relevans till examensarbetet. 

Tidigare forskning består av elva vetenskapliga artiklar vilka sökts upp genom två databaser, 

CINAHL Plus och PubMed via Mälardalens Högskola Bibliotek. Vid sökningen av artiklar 

användes för examensarbetet relevanta sökord som bland annat hämtades från SvenskMeSH 

(u.å) se Bilaga A för presentation av sökorden. Avgränsning på CINAHL Plus gjordes till 

artiklar publicerade mellan 2009–2019, för att stärka att forskningen är av aktuell relevans 

och för att minska resultatet gjorde ytterligare begränsningar till enbart full text, 

engelskspråkiga artiklar samt att artiklarna skulle vara ”Peer Review”, vilket enligt Polit och 

Beck (2016) menas att artiklarna kvalitetsgranskats innan publikation. En artikel via 

CINAHL Plus fanns inte tillgänglig gratis online, mailkontakt togs med artikelförfattaren och 

artikeln e-postades till examensarbetesförfattarna. På sökmotorn PubMed gjordes en 

avancerad sökning med begränsning att artiklar skulle vara publicerad mellan 2009–2019, 

att de skulle innefatta mänskliga arten (human spieces) och finnas i full text. En ytterligare 

kvalitetsgranskning gjordes av examensarbetesförfattarna, Se bilaga B. En samanställning av 

samtliga slutligen utvalda artiklar presenteras i Bilaga C.   

Första sökningen innefattade sökorden ”Compassion Energy” AND nursing AND nurs* 

perspecitve OR expericenses OR views OR attitudes vilket gav ett resultat på 18 artiklar. 

Andra sökningen gjordes på “the cost of caring” AND compassion vilket resulterade i 18 

artiklar varav två valdes ut. Vidare inriktade sig sökningen istället på Compassion fatigue och 

sökorden som användes var ”Compassion Fatigue” AND nurses AND empathy AND 

satisfaction, vilket gav ett resultat på 18 artiklar varav två artiklar valdes. Vidare söktes 

“Compassion Fatigue” AND prevention AND nursing profession, vilket gav 14 artiklar varav 

en valdes. Ytterligare sökning gjordes med sökorden “nursing shortage” AND “job 

Satisfaction” AND impact, vilket gav ett resultat på nio artiklar där två valdes ut. Sökorden på 

PubMed innefattar Well-being AND nurses AND happiness AND factors, vilket gav ett 

resultat på fem artiklar där en valdes ut.  
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2.3.1 Trötthet i vårdandet – Compassion Fatigue 

Compassion Fatigue beskriver Peters (2018) kan innebära ett tillstånd av känslomässig 

utmattning hos sjuksköterskan, vilket uppkommer i direkt relation till vårdandet. I 

sjuksköterskeprofessionen ingår det att kontinuerligt möta patienten som lider, vilket kan 

påverka sjuksköterskan emotionellt och bidra till en ökad risk för sjuksköterskan att utveckla 

negativa känslor. Att negativa känslor uppstår i vårdande menar Meng, Luo, Liu, Hu och Yu 

(2015) uppkommer på grund av det sammanhang som sjuksköterskan befinner sig i. Det kan 

innefatta mötet med den sjuka patienten, oroliga anhöriga, dåliga relationer med kollegor 

och hög arbetsbelastning som innefattas av högt antal patienter kan bidra till att negativa 

känslor väcks hos sjuksköterskan.  

Vidare menar Duarte m.fl. (2018) att det kan finnas risk för Compassion Fatigue vid höga 

nivåer av emotionella känslor, isolering i professionsutövandet och höga krav på 

sjuksköterskan. Även Peters (2018) lyfter vikten av distans mellan emotionella känslor hos 

sjuksköterskan och patientens lidande och menar att en utebliven distans på ett emotionellt 

plan kan bygga upp negativa känslor hos sjuksköterskan gentemot vårdandet. Genom att 

kontinuerligt möta flertalet patienter och utveckla negativa känslor kan det i kombination 

med sjuksköterskans övriga arbetssituation, angående stress och överbelastning resultera i 

utmattningssyndrom. Sjuksköterskans kapacitet att utföra arbetsuppgifter uteblir vid 

utmattningssyndrom, vilket kan bidra till att sjuksköterskan lämnar professionen. Goodare 

(2017) menar att utmattningssyndrom är en av de vanligaste anledningarna som bidrar till 

att sjuksköterskan lämnar professionen. De organisatoriska faktorerna som kan ligga till 

grund för att sjuksköterskan lämnar professionen innefattas av hög belastning, 

underbemanning och låg inkomst. Organisationens inflytande över sjuksköterskans 

välmående kan påverka sjuksköterskans vilja att lämna professionen eller inte. Peters (2018) 

menar att förebyggande åtgärder för Compassion Fatigue och utmattningsyndrom bland 

annat ligger hos organisationen i vilken sjuksköterskan befinner sig, med förslag på utrymme 

för ökad kunskap angående förebyggande åtgärder och självvård hos sjuksköterskan.  

Walden m.fl. (2017) påvisar att sjuksköterskan kan bli negativt påverkad av vårdandet om det 

sker utan verktyg att hantera egna känslor. Beroende på verktyg och situation inom 

organisationen där sjuksköterskan arbetar, kan det enligt Klein, Riggenbach- Hays, 

Sollenberger, Harney och Mc Garney (2017) påverka sjuksköterskans känslor positivt eller 

negativt. Exempelvis kan en stressfull miljö och att känna medlidande utan verktyg att 

hantera känslorna vara faktorer vilka kan påverka sjuksköterskans känslor negativt i 

vårdandet. Att lyfta Compassion Fatigue och hitta verktyg för känslor som uppstår vid 

emotionellt utmanande arbetssituationer menar Peters (2018) kan vara en förebyggande 

faktor mot sjuksköterskan att utveckla Compassion Fatigue.  

2.3.2 Tillfredställelse i vårdandet – Compassion Satisfaction 

Compassion Satisfaction direkt översatt till svenska är Medlidande Tillfredställande och 

handlar enligt Lu, Barribal, Zhang och While (2011) om en upplevelse av tillfredställelse i 

sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskan kan känna tillfredställelse i vårdandet när goda 
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 arbetsförhållanden och personliga egenskaper som exempelvis förmågan till självvård finns.  

Genom att ta del av patientens lidande på en känslomässig nivå menar Duarte, Pinto-

Gouaveia och Cruz (2016) att medlidande uppstår, vilket i mötet med patienten kan vara en 

bidragande faktor till god vård och leda till att sjuksköterskan blir emotionellt tillfredsställd 

eller utmattad. Sjuksköterskans emotionella känslor gentemot patienten är av vikt då det kan 

leda till en önskan att vårda patienten i förhoppning att lindra patientens lidande och även 

generera en ödmjukhet hos sjuksköterskan, vilket kan bidra till självvård. Det kan vara 

betydelsefullt för sjuksköterskan att inneha en aktiv självmedvetenhet över skillnaden och 

distansen mellan egna emotionella känslor och patientens. För att inte bli utmattad i mötet 

med patienten som lider utan istället uppleva en emotionell tillfredställelse.  

Sacco och Copel (2017) påvisar en direkt koppling mellan Compassion Satisfaction och 

Compassion Fatigue där vårdkvaliteten kan påverkas positivt av Compassion Satisfaction och 

negativt av Compassion Fatigue. Tillfredsställelse hos sjuksköterskan kan påverka patienten 

positivt och patienten upplever vården vara av god kvalité. Compassion Fatigue hos 

sjuksköterskan kan däremot indirekt påverka patientens tillfredsställelse, tillfrisknande och 

dödlighet. Roney och Arci (2018) påvisar ett samband mellan ett lågt värde av Compassion 

Satisfaction och utvecklandet av Compassion Fatigue och lyfter även vikten av stöd från 

kollegor och organisationen för att ge sjuksköterskan möjlighet till att utveckla en 

tillfredställelse i vårdandet och därmed minska risken för Compassion Fatigue. 

2.3.3 Kraft i vårdandet – Compassion Energy 

Det är under den vårdande akten som Compassion Energy - kraft i vårdandet uppstår, vilket 

enligt Dunn (2009b) kan innebära att sjuksköterskan kan dela patientens negativa och 

positiva upplevelser och bibehålla en känsla av kraft i vårdandet. Att möta patienten och 

anhöriga genom medlidande menar Dunn (2009a) kan leda till en bättre vårdkvalité då 

sjuksköterskan vårdar med närvaro och från en plats av genuint intresse att lindra lidande. 

Compassion Energy kan motverka Compassion Fatigue och utmattningssyndrom då kraften 

som uppstår, anses vara självgenererande och positiv för sjuksköterskan. Enligt Dunn 

(2009b) kan sjuksköterskan genom förmågan att självgenera från Compassion Energy 

utvinna kraft, utveckling och tillfredställelse i vårdandet.   

Utifrån tidigare forskning framgår det att förebyggande verktyg behövs för att hantera 

emotionellt utmanande situationer, vilket kan innefattas av medvetenhet över medlidande, 

självvård som kan bidra till sjuksköterskans välmående i vårdandet. De känslorna som kan 

uppstå i vårdandet upplevs av sjuksköterskan bidragande till en positiv eller negativ 

emotionell påverkan beroende på hur känslorna kan förvaltas.   

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv utgår från Eriksson (2018) teori om 

vårdandet idé, vilken handlar om växt och utveckling utifrån kraften vårdandet kan ge att 

uppnå tillfredställelse, tillit, kroppslig och andligt välbehag hos människan. Naturliga 
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vårdandet är en grundläggande egenskap av vårdande vilken innebär en mänsklig förmåga 

att skapa hälsa för sig själv och andra. Helheten som genomsyrar allt vårdande omfattas av 

kraften från kärleken och består av att ansa, leka och lära.  

Eriksson (2018) beskriver ansning som den mest grundläggande formen av vårdande där 

värme och en vilja att ta hand om ingår. Människan kan genom ansning ta hand om och 

vårda medmänniskan kravlöst på områden där självständigheten begränsas på grund av 

sjukdom. En positiv aspekt i ansning är beröring, vilket alltid varit ett viktigt inslag 

exempelvis hos primater som ansar varandras päls i vilket beröring ger uttryck för 

välbefinnande och vänskap. 

Att leka är något naturligt för människan, vilket i vårdande kontexten enligt Eriksson (2018) 

innebär ett bidragande till positiva hälsoeffekter. Lekandet innefattas av bland annat lust, 

prövning, övning och önskan. I vårdande situationer förutsätts det att utrymme skapas för 

det som lek innebär där leken kan utforskas genom att våga beträda den inre och yttre 

verkligheten hos patienten. Leken kan därigenom användas strategiskt för att lära känna 

något nytt, den yttre verkligheten men också kunna återvända till tryggheten vilket innefattas 

av den inre verkligheten. Genom att gå fram och tillbaka mellan dessa två verkligheter via 

lek, kan bidra till att patienten behärskar en ny situation vilken i början kändes okänd och 

främmande.  

Eriksson (2018) skriver att lära är något grundläggande hos människan som kan bidra till 

förändring och utveckling. Lärande ingår i det naturliga vårdandet där människan försöker 

förstå medmänniskan i avsikt att kunna hjälpa. Lärande finns som inslag i den vårdande 

kontexten då sjuksköterskan ska kunna bemöta patienten i eventuell rädsla, frustration och 

kärlek. Genom att bemöta med ett inkännande holistiskt perspektiv kan sjuksköterskan i 

vårdandet lära av patienten i syfte att ge så god vård som möjligt.  

Vårdvetenskapliga teorin har valts då Erikssons (2018) kravlösa ansning kan bidra till att 

patienten som vårdas upplever en känsla av kärlek och bekräftelse från sjuksköterskan. I den 

vårdande kontexten innebär det att sjuksköterskan i det professionella vårdandet kan 

erbjuda utrymme för lek hos patienten för att bearbeta och acceptera nya främmande 

situationer. Sjuksköterskans uppgift blir således att närvarande möta och dela patientens 

livsrum samt en medvetenhet om den andra och dennes upplevelser, tankar och känslor där 

sjuksköterskan vågar ge av sig själv till den lidande människan.  

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning lyfter risker för känslomässig trötthet och utmattningssyndrom om 

sjuksköterskan inte är försedd med verktyg att hantera emotionellt utmanande situationer i 

vårdandet. Det framgår att emotionellt utmanande situationer i kombination med stress i 

yrkesutövandet och organisationen i vilken sjuksköterskan befinner sig kan påverka 

sjuksköterskan och patienten negativt i vårdandet. Det har visats kunna resultera i 

konsekvenser på både organisations- och individnivå i form av sjukskrivningar och att 

sjuksköterskan lämnar yrket, då det ställs krav att sjuksköterskan bevarar egna hälsan för 
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möjligheten till god och säker vård för patienten. Emotionellt utmanande situationer kan 

härledas till att sjuksköterskan vårdar patienten som lider, vilket kan väcka medlidande hos 

sjuksköterskan. De emotionella utmaningarna i vårdandet och konsekvenserna de kan ha på 

sjuksköterskan i sin yrkesutövning leder till intresse för den positiva påverkan som kan 

uppstå i vårdandet. Genom möjlighet att hantera sitt medlidande och de emotionellt 

utmanande situationerna kan sjuksköterskan ha en möjlighet att motverka en negativ 

påverkan och istället uppleva tillfredställelse och kraft. Att sjuksköterskan kan uppleva kraft i 

vårdandet är av intresse och då examensarbetesförfattarnas utgångspunkt efter avslutad 

utbildning är allmänsjuksköterskor har en avgränsning i urvalet gjorts. Sjuksköterskans 

ansvar över möjligheten till god och säker vård för patienten och begränsad tidigare 

forskning av kraften ligger till grund för examensarbetets fokus med förhoppning att bidra 

till kunskap och medvetenhet om den självgenererande kraft som vårdandet kan ge. 

3 SYFTE  

Syftet med examensarbetet är att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av vad som ger 

kraft i vårdandet.  

4 METOD 

Examensarbetet utgår från en kvalitativ metod med induktivt ansats, vilket enligt Polit och 

Beck (2016) undersöker bland annat upplevelser, åsikter och erfarenhet av fenomen utifrån 

empirin. Med induktiv ansats har examensarbetesförfattarna genomfört semistrukturerade 

intervjuer med allmänsjuksköterskor. Vid analys av datamaterial har en manifest kvalitativ 

innehållsanalys valts där det enligt Graneheim och Lundman (2004) synliga i datamaterialet 

lyfts i relation till syftet.  

4.1 Urval och förberedelser 

Polit och Beck (2016) beskriver att deltagare i intervjustudier kallas informant, vilket är det 

begrepp sjuksköterskan benämnts i examensarbetet. 

Ställningstagande gällande inklusionskriterier i urvalsgruppen utgick från Polit och Beck 

(2016) där urvalsramen grundades i ett bekvämlighetsurval, vilket är en vanlig urvalsmetod 

att använda och innebär att de enklast tillgängliga informanterna vilka passade i 

inklusionskriterierna tillfrågades. I inklusionskriterierna ingick allmänsjuksköterskor på en 

avdelning på ett sjukhus i Mellansverige där urvalet diskuterades med fokus på erfarenhet 
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och specialistutbildning. Med hänsyn till examensarbetets grundnivå samt tidsram 

begränsades antalet informanter till fem allmänsjuksköterskor. På grund av ett bortfall av 

informant fick examensarbetet fyra informanter istället för fem. Faktorer som specifik ålder, 

etnicitet och specifikt arbetade år som sjuksköterska beaktades inte i urvalet av informant. 

Enda kravet var att sjuksköterskan var allmänsjuksköterska. Bakgrundsinformation om 

informanter visas i tabell 1, vilken visar spridning av ålder och erfarenhet i urvalet.   

Tabell 1: Bakgrundsinformation om deltagande informanter 

Benämning:  Födelseår Antal år som sjuksköterska 
Informant 1 1995 2 år 
Informant 2 1980 10 år 
Informant 3 1974 1 år och 3 månader 
Informant 4 1969 18 år 

 

I planering ingick förberedelser såsom god kunskap kring intervjufrågorna samt test av 

teknisk utrustning. Kvaliteten på intervjun kunde säkerställas genom en provintervju innan 

insamling av datamaterial. Provintervjun innebar att intervjufrågorna testades på en 

sjuksköterska före ordinarie planerade intervjuer. Provintervjun gav ytterligare information 

över hur lång tid intervjun kunde ta, vilka följdfrågor som kunde användas och bidrog till 

övning i att intervjua för examensarbetesförfattarna. Ytterligare planering innefattar enligt 

Danielsson (2017) möblering, där det innan intervjun kunde genomföras en möblering av 

rummet på ett fördelaktigt sätt för intervjun och där en lapp kunde sättas på utsidan av 

dörren om pågående intervju, vilket hindrar obehöriga från att störa under intervjuns gång.  

4.2 Genomförande av datainsamling  

En semistrukturerad intervju bygger enligt Polit och Beck (2016) på specifikt inom ämnet 

inriktade intervjufrågor som anpassades efter hur intervjun utvecklades. För stöd under 

intervjun användes en intervjuguide med semistrukturerad grund som utformades på ett A4-

papper med öppna och tydligt formulerade frågor (Se bilaga D). Utifrån frågorna fick 

informanten möjlighet att tala fritt och öppet kring det valda ämnet. En intervjuguide bör 

inte enligt Danielsson (2017) störa interaktionen mellan intervjuaren och informanten, vilket 

lyfter vikten av väl genomförd planering där examensarbetsförfattarnas förförståelse för 

ämnet togs upp inför utförandet av intervjun. 

Datainsamlingen påbörjades efter ett godkänt etiskt tillstånd från Mälardalens högskola för 

genomförande av empiriska studier (se bilaga E). Informationsbrev och samtyckesblankett 

(Se bilaga F och G) skickades per e-post till en enhetschef på en avdelning på ett sjukhus i 

Mellansverige. Vid samtycke skannades påskriven samtyckesblankett av enhetschefen och 

skickades tillbaka per e-post till examensarbetesförfattarna. Påskriven samtyckesblankett 

samtyckte till genomförande av intervjuer i enhetens lokaler samt att hjälpa med 

kontaktinformation till möjliga informanter på enheten. Ett missförstånd uppstod vid 

samtycke och enhetschefen skickade ut kontaktuppgifter till fem möjliga informanter som 

tackat ja till enhetschefen om deltagande i examensarbetet.  
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Informationsbrev ämnat informant (se bilaga H) skickades med e-post där informanterna 

ombads att vid intresse av deltagande i intervju kontakta examensarbetesförfattarna genom 

att besvara e-post eller via telefon. Vid kontakt mellan examensarbetesförfattarna och 

informant bestämdes tid för genomförande av intervju. Utöver informationsbrevet skickades 

kort information om intervjun till informanten att ta del av, vilken berörde kommande 

intervjus upplägg och en beskrivning över ämnet vilket skulle beröras under intervjun. 

Samtliga intervjuer genomfördes på enheten tillsammans med en informant per intervju och 

genomfördes med stöd av Danielsson (2017) beskrivning av genomförande av intervjuer. Till 

en början gavs en personlig presentation av examensarbetesförfattarna. Vidare efterfrågades 

funderingar hos informanten och examensarbetesförfattarna gick igenom upplägget för 

intervjun, vilket berörde information om att deltagandet är frivilligt och att informanten när 

som helst kunde avbryta eller ta paus utan negativ påföljd. Vidare lyftes information om 

examensarbetets syfte samt antal frågor för att ge informanten en tydlig bild över intervjun 

därefter skrevs två samtyckesblanketter (Se bilaga I) på innan intervjuns start. Intervjuerna 

tog cirka 25 minuter och spelades in med hjälp av en av examensarbetesförfattarnas 

mobiltelefon med applikation för ljudinspelning. Under intervjuerna deltog båda 

examensarbetesförfattarna där ena ställde frågorna medan andra aktivt lyssnade.   

4.3 Dataanalys 

Efter genomförd intervju påbörjades transkribering av ljudfilen, vilket Polit och Beck (2016) 

beskriver som ett första steg innan en kvalitativ innehållsanalys genomförs. Transkribering 

av insamlat ljudmaterial innebar att materialet skrevs ner ordagrant från ljudfil till text. Det 

transkriberade materialet sparades ner på ett dokument och fördes över till ett USB-minne.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en manifest analys att det transkriberade 

materialet analyserades utifrån olika steg. Till en början bearbetades datamaterialet för att 

urskilja det synliga och självklara i texten i relation till syftet. Det synliga och självklara i 

texten blev meningsbärande enheter. Vidare kunde de meningsbärande enheterna som 

besvarade syftet plockas ut för ytterligare bearbetning. De meningsbärande enheterna lästes 

igenom flertalet gånger och diskuterades för att bekräfta att de besvarade syftet samt för en 

djupare förståelse hos examensarbetesförfattarna. Antalet meningsbärande enheter blev 

totalt 97 där 5 meningsbärande enheter vid vidare bearbetning plockades bort då de enligt 

examensarbetesförfattarna inte ansågs besvara syftet. Vidare bröts dessa ner till 

kondenserade meningsbärande enheter. Kondensering innebär enligt Graneheim och 

Lundman (2004) att behålla kärnan i de meningsbärande enheterna men korta ner och ta 

bort överflödig text. De kondenserande meningsbärande enheterna kodades sedan där 

koderna vidare sammanställdes och diskussion fördes över vad koderna hade gemensamt och 

vad som skulle kunna bli subkategorier. Analysen av datamaterialet var inte en linjär process 

då examensarbetsförfattarna fokuserade på att vara konsekventa med att plocka fram det 

synliga i texten därmed gjordes subkategorier och kategorier om flertalet gånger. 

Subkategorierna blev slutligen fyra stycken som ingick i två kategorier, vilka blev 

slutresultatet. För exempel på analysprocessen se Tabell 2.   
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Tabell 2: Exempel ur analysprocessen 

Kondenserad enhet Kod Subkategorier Kategorier 

Att göra skillnad i någons liv är 

det som jag tycker är kul 

 

Göra skillnad 

 

Att göra skillnad för 

patienten 

 

 

Att skapa relationer 

Det vårdande 

mötet 

Att hjälpa någon och man 

verkligen ser en framgång hos en 

patient eller utveckling eller att 

en patient blir bättre så känns 

det jättebra. 

Se patient bli 

bättre 

 Mötena med alla patienter och 

anhöriga är det yttersta.  
Mötet 

Kolleggrupp som är stöttande, 

händer något jobbigt så finns 

alltid kollegorna där. Vi pratar 

ihop och det tycker jag hjälper 

väldigt mycket. 

Stöttande 

kollegor 
Att samarbeta i team 

 

 

Att utvecklas som 

sjuksköterska 

Möjlighet till 

kontroll i 

vårdandet Kontroll som alltid ger positiva 

känslor 
Kontroll 

När jag lär mig något nytt tycker 

jag att jag växer 

Lära sig något 

nytt 

 

4.4 Etiska ställningstagande 

Etiska ställningstagande är viktiga för att bevara informantens värdighet och för att öka 

kvaliteten och validitet på forskningen (Codex, 2018). I examensarbetet har etiska 

ställningstaganden om fyra etiska krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vidtagits utifrån Helsingforsdeklarationens 

(Codex, 2018) beskrivning av forskning som inkluderar människor.  

Informationskravet utifrån Codex (2018) innefattar informantens rätt till information kring 

forskningen samt de övriga krav som används vid forskningsstudien, vilket ställde krav på 

examensarbetesförfattarna att utforma ett tydligt informationsbrev till enhetschef och 

informanter där information och syftet för examensarbetet framgick. Information vilken var 

relevant för respektive enhetschef och informant att veta såsom önskemål och intervjuns 

längd inkluderades i informationsbrevet. Detta för att enhetschef och informanter skulle få 

möjlighet att vara väl införstådda med vad samtycket innebar. I informationsbrevet framgick 

att enhetschefen skulle bistå med kontaktuppgifter till möjliga informanter. Enhetschefen 

tillfrågade möjliga informanter om deltagande och skickade sedan de tillfrågade 

informanternas kontaktuppgifter till examensarbetesförfattarna via e-post.  

Enligt Codex (2018) innefattar samtyckeskravet informantens rätt att upplysas om 

innebörden av deltagandet samt frivillighet att när som helst utan specifik orsak kunna 

avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser eller negativ påföljd. En samtyckesblankett 

samlades in där det tydligt framgick att informanten fått ta del av och förstått aktuell 

information. 
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I samband med samtycket delgavs informanten en kod 1–5 med hänsyn till Codex (2018) 

konfidentialitetskrav, vilken innefattar vikten av att det bör finnas en praktisk omöjlighet för 

utomstående att identifiera informanten. Vidare fick informanten utifrån 

konfidentialitetskravet i examensarbetet valmöjlighet att välja plats för genomförande av 

intervju, om annan än egna enheten önskades samt att begränsat med personuppgifter 

samlades in. Ställningstaganden kring datainsamlingsmaterial som rört examensarbetet 

utgår från General Data Protection Regulation (GDPR, 2018) föreskrifter och USB- minnet 

bevarades därför i låst skåp hos en av intervjuarna så ingen obehörig kunde få tillgång till det.  

Sparad data- och analysmaterial raderas omgående från USB-minne efter godkänd 

examination, vilket utgår från Codex (2018) beskrivning om nyttjandekravet där inget 

insamlat material ska användas till annat än examensarbetets ändamål.  

5 RESULTAT 

I kommande avsnitt redovisas examensarbetets resultat. Det insamlade datamaterialet som 

framkom efter intervjuerna har analyserats till fyra subkategorier vilka kunde sammanställas 

till två kategorier och presenteras som rubriker och underrubriker. De framtagna 

subkategorierna och kategorierna presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3: Presentation av subkategorier och kategorier 

SUBKATEGORIER KATEGORIER 
Att göra skillnad för patienten 

DET VÅRDANDE MÖTET 
Att skapa relationer 

Att samarbeta i team  

MÖJLIGHETEN TILL KONTROLL 
Att utvecklas som sjuksköterska 

5.1 Det vårdande mötet 

Sjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft i vårdandet grundar i det vårdande mötet. 

Där upplevelsen innefattar att göra skillnad för patienten och skapa goda relationer i 

vårdandet med patienten och anhöriga.  

5.1.1 Att göra skillnad för patienten 

Sjuksköterskan upplevde en kraft i vårdandet när det fanns möjlighet att göra skillnad utifrån 

patientens behov och önskningar “..men alltså att göra skillnad i någons liv tycker jag väl är.. 

är det som jag tycker är kul.” (Informant 1). Upplevelsen av att göra skillnad för patienten 
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innefattade uppgifter som låg utöver det rutinmässiga arbetet och inte var direkt kopplade till 

vårdplanen. Sjuksköterskan upplevde det roligt att göra det lilla extra för patienten som 

kunde innebära att gå till kiosken eller hjälpa patienten ringa ett samtal till anhöriga för att 

lösa problem i hemmet “försöka göra någonting mer för att ibland så blir ju vardagen så 

himla hektiskt och det känns som att man bara.. det enda man gör på jobbet är att ronda och 

kasta ut mediciner..” (Informant 1). Att i det vårdande mötet hjälpa patienten med det lilla 

extra upplevde sjuksköterskan kunde påverka patienten positivt.  

Då omvårdnaden ansågs omfattande upplevde sjuksköterskan en tydlighet i att skillnad 

gjorts i patientens liv. Vid exempelvis god munvård kunde sjuksköterskan uppleva skillnad i 

patientens välmående, vilket gav en upplevelse av kraft i vårdandet. Då en arbetsuppgift 

lyckats eller att en patients tillstånd förbättras gav det sjuksköterskan en upplevelse av 

bekräftelse att ha gjort något bra och bidragit till patientens välmående “…men att komma 

och hjälpa någon och när man verkligen ser en framgång hos en patient eller en utveckling 

eller att en patient blir bättre så är det ju klar att det känns ju jättebra.” (Informant 1). Att få 

se patienten bli piggare och må bättre kunde för sjuksköterskan upplevas ge kraft i 

vårdandet. Det kunde ske över tid i den vårdande situationen, vilket kunde innefattas av 

stunder av lycka hos patienten samt när patienten blev utskriven och fick åka hem “det 

positiva är ju när patienterna får gå hem och mår bättre igen, alla mår ju inte bra, men det är 

klart att det påverkar mig…” (Informant 2). Sjuksköterskan upplevde att känslan av att ha 

gjort något bra eller ha gjort sitt bästa då patienten överlevt eller mådde bättre bidrog till 

upplevelsen av kraft i vårdandet.  

 

…det ena är inte så akut, ehh, det handlar ju mer om att pyssla med 

patienten och det andra är mer urakut. Hehe. Ehh. Men båda får ge en 

känsla av att man har gjort någonting bra och att man har bidragit till 

patientens välmående. (Informant 2) 

 

Även när sjuksköterskan genomförde uppgifter där patienten av anledning inte kunde vara 

delaktig, som att rädda patientens liv, upplevde sjuksköterskan kraft. Genom att ha gjort det 

som kunde göras för patienten oavsett om patienten var medveten om det eller inte. Genom 

att vara observant och göra tidiga upptäckter av försämringar hos patienten kunde en 

upplevelse av att ha gjort skillnad i patientens liv och välmående uppstå.  

5.1.2  Att skapa relationer 

Sjuksköterskan upplevde det positivt att i mötet med patienten och anhöriga upprätta 

relationer “Det är först och främst mötena, med alla patienter och anhöriga, det är ju det som 

är det yttersta.” (Informant 4). Sjuksköterskan uppskattade en god kontakt med anhöriga och 

i situationer där anhöriga månade om patienten och där möjlighet att göra anhöriga delaktiga 

i vården upplevads av sjuksköterskan positivt och gav kraft i vårdandet. När patienten var 

mottaglig för den vård som erbjöds och sjuksköterskan i en bra relation med patienten kunde 

dela glädjen med patienten upplevde sjuksköterskan kraft i vårdandet. För att upprätta en 

god kontakt upplevde sjuksköterskan det betydande att lära känna patienten och anhöriga 
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och på så vis utskilja individuella behov. Sjuksköterskan upplevde kraft då ett samtal kunde 

föras med patienten och anhöriga om vardagliga ämnen och intressen som exempelvis 

bakning och matlagning. Att upprätta en god kontakt i det vårdande mötet kunde ge 

möjligheten att sitta ner och genom samtalet förklara samt ge tillräcklig och anpassad 

information om patientens hälsotillstånd utifrån patientens behov. I relationen som skapats 

med patienten och anhöriga upplevde sjuksköterskan att samtalet kunde stärka dem “väldigt 

mycket glädje, det är ju det...Det är det som gör det roligt att gå till jobbet när man börjar 

prata med dem och stärka dem…” (Informant 4). Sjuksköterskan upplevde att även patienten 

kunde stärkas av relationen och genom att vara patientens ambassadör och lyfta patientens 

röst till andra professioner, vilket sjuksköterskan upplevde gav kraft i vårdandet.  

I det vårdande mötet upplevde sjuksköterskan vid en god relation i samtal med patient och 

anhöriga kunna inge trygghet och stöd “…kanske kan ge trygghet och stöd, kanske både till 

patient och anhöriga, många är ju i sorg och kris och då vill jag verkligen försöka hjälpa dom” 

(Informant 4). Att ge stöd i vårdande mötet med ett emotionellt förhållningssätt kunde 

sjuksköterskan uppleva kraft, vilket innefattades av att ta del av patientens situation och 

genom det emotionella förhållningssättet inge trygghet och skapa en relation med patienten 

och anhöriga.    

Sjuksköterskan kunde i vårdsituationer uppleva att tiden inte räckte till för att skapa den 

relation som önskades med patienten och anhöriga “Sen är det ju så att när man jobbar på 

avdelning så.. tyvärr har man ju inte alltid tiden.. Men när man har möjlighet så är det 

jättekul tycker jag.” (Informant 1). Sjuksköterskan upplevde att tid öppnade upp för 

möjligheten att sätta sig ner för att skapa relation med patienten, vilket kunde ge en 

försäkran om att patienten förstått och fått tillräcklig information om det aktuella 

hälsotillståndet eller kommande undersökning “..det, det är ju när man har tid för 

patienterna. Ehh. Att man inte backar ut därifrån när man pratar, att man hinner ha den här 

kontakten, då får ju både dom och jag positiva känslor.” (Informant 2). Att ha tid till att 

skapa relationer med patient och anhöriga upplevde sjuksköterskan kunde ge indikation på 

patientens hälsotillstånd då det under tiden kunde framgå om patienten mådde bra eller 

dåligt. Sjuksköterskan upplevde att ha tid till att skapa relationer på så vis kunde bidra till 

anpassad vård utifrån patientens behov. Sjuksköterskan upplevde kraft i vårdandet när 

tillräckligt med tid fanns för patienten och sjuksköterskan kunde ta sig tid att i vårdande 

mötet hjälpa patienten med uppgifter patienten inte klara själv, exempelvis att dricka 

tillräcklig. Sjuksköterskan upplevde det positivt när det var färre patienter att vårda 

samtidigt, vilket kunde ge mer tid till att skapa relationer i det vårdande mötet. 

5.2 Möjligheten till kontroll i vårdandet 

I sjuksköterskans upplevelse av vad som gav kraft i vårdandet ingick möjligheten till kontroll 

i vårdandet, där sjuksköterskan genom ett samarbete i teamet och att utvecklas som 

sjuksköterska kunde uppleva kontroll i vårdandet.  
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5.2.1 Att samarbeta i team 

Sjuksköterskan upplevde en kraft i vårdandet genom att samarbeta i teamet “..teamet är allt 

när man jämför…” (Informant 2). Enligt sjuksköterskan kunde samarbete innebära en god 

kommunikation i arbetsgruppen och att i teamet arbeta mot gemensamma mål, vilket kunde 

ge sjuksköterskan en upplevelse av kontroll i vårdandet. För att kunna ge god vård till 

patienten och uppleva kontroll i vårdandet önskade sjuksköterskan att samarbete i teamet 

skulle innefattas av gehör från kollegor inom andra professioner som exempelvis läkare. 

 

..Kollegor till hundra procent skulle jag säga, det är ju, om man har kollegor 

som har samma mål att det är patientens bästa alltid och att man jobbar... 

Att hen ska må bra. Att det är ett sammansvetsat team är otroligt viktigt. 

(Informant 2) 

 

Kommunikationen upplevde sjuksköterskan var bidragande till bra samarbete och 

samordning i arbetsgruppen “Utan att det finns en samordning runt omkring, som jag tycker 

är roligt när det funkar... att man har den kommunikationen” (Informant 3). Kontroll i 

vårdandet upplevde sjuksköterskan vid god kommunikation med kollegor angående 

exempelvis vad som skulle göras med patienten och med vilken patienten. Det kunde 

innefattas av kommunikation med andra professioner, som fysioterapeuter samt i teamet. 

Det fanns egenskaper i arbetsgruppen som sjuksköterskan upplevde gav kraft i vårdandet, 

vilka kunde innefattas av att känna gemenskap med kollegorna med en möjlighet att prata 

om vad som helst och kunna stötta varandra när någon uppgift upplevdes svår eller jobbig. 

Samarbetet med tilliten att kunna stötta varandra gav sjuksköterskan en positiv upplevelse 

samt att veta att en uppgift blev utförd, exempelvis hygien, kunde bidra till kontroll i 

vårdandet och en upplevelse av kraft hos sjuksköterskan “Asså jag är alltid ganska nöjd när 

jag går härifrån faktiskt, fast jag är helt slut... Jag tycker det är bra, jag tycker jag har kontroll 

liksom på vad som händer liksom och sköta alltihopa…” (Informant 3). Upplevelsen av 

kontroll kunde enligt sjuksköterskan innebära att samarbeta med ett målinriktat vårdande 

där tydligt uppsatta mål med vårdplaner kunde följas, då det annars kunde ge en upplevelse 

av att förlora kontrollen. Sjuksköterskan upplevde att målinriktat vårdande kunde ge kontroll 

över patientens behov och att rätt vård kunde uppfyllas “Man känner att jag som 

sjuksköterska också har kontroll över patientens tillstånd” (Informant 2). När sjuksköterskan 

upplevde kontroll över vårdandet som skulle utföras i samarbete med teamet upplevdes kraft 

i vårdandet.   

5.2.2 Att utvecklas som sjuksköterska 

Att få positiv feedback i vårdandet handlar enligt sjuksköterskan om en bekräftelse att ha 

gjort något bra genom att få höra från andra, som patienten eller anhöriga, att de uppskattar 

det arbete sjuksköterskan bidragit med. Sjuksköterskan upplevde att den positiva feedbacken 

kunde vara bidragande till utveckling och kraft då det enligt sjuksköterskan fanns mycket 

negativt inom vårdanden som kunde bidra till negativa tankar. Sjuksköterskan kunde 

uppleva kraft i vårdandet när patienten och anhöriga sökte upp sjuksköterskan personligen 

för att uttrycka sin tacksamhet genom ord eller presenter. “Såhär små saker en patient kan 
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göra eller säga eller anhöriga eller nånting.. som gör att man blir… ah får en positiv känsla 

när man går hem liksom..” (Informant 1). Sjuksköterskan upplevde sig inte behöva få 

presenter men att det ändå upplevdes som en positiv feedback som kändes i hjärtat och 

kunde ge kraft.  Sjuksköterskan kunde även uppleva positiv feedback direkt från patienten 

under den vårdande akten ”… Åå de andra gav mig också verkligen smärtlindring men dom 

log ibland inte, tog ganska länge men du kom så fort du kunde...” (informant 4), att 

sjuksköterskans arbete uppskattas gav kraft i vårdandet.  

När sjuksköterskan fick möjlighet att lära sig något nytt i vårdandet och därmed utvecklas 

inom professionen som sjuksköterska upplevdes det kunna ge kraft i vårdandet. Upplevelsen 

av kraft fanns också genom att testa olika arbetsplatser och avdelningar inom vården som 

sjuksköterskan inte provat på förut ”..sen är det roligt kanske att ha provat på olika 

arbetsplatser och se vården från olika perspektiv.” (informant 4), det gav sjuksköterskan en 

möjlighet till utveckling och erfarenhet. Att få erfarenhet i vårdandet upplevde 

sjuksköterskan gav kraft i vårdandet, vilket kunde innefattas av få erfarenhet genom att testa 

olika arbetsplatser och sjuksköterskan kunde då uppleva en utvecklingen i att hitta rätt 

arbetsgenre inom vårdandet. Genom att få feedback fick sjuksköterskan bekräftelse på att 

arbetet är väl utfört, vilket kunde göra att sjuksköterskan upplevde kontroll och kraft i 

vårdandet. Upplevelsen av kontroll i vårdandet kunde även enligt sjuksköterskan bero på den 

erfarenhet som erhållits under i professionen. Att utvecklas som sjuksköterska kunde ge 

trygghet och styrka och sjuksköterskan kunde uppleva kraft i vårdandet. 

6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte är att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft 

i vårdandet. Diskussionsavsnittet lyfter först resultatdiskussion som diskuterar det centrala 

som uppkommit i presentationen av resultatet i förhållande till examensarbetets syfte och 

kopplas till tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Sedan förs en metoddiskussion med 

val av metod och analysmetod diskuteras utifrån kvalitetskriterierna, trovärdighet, giltighet 

och överförbarhet utifrån Graneheim och Lundman (2004) beskrivning om en studies 

tillförlitlighet. Sist förs en etisk diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion  

Genom att beskriva vad som upplevs ge kraft i vårdandet finns en möjlighet att öka 

medvetenhet och reflektion hos sjuksköterskan, vilket kan användas som verktyg i praktiken 

för att finna och bibehålla en kraft i vårdandet. Klein, Riggenbach- Hays, Sollenberger, 

Harney och Mc Garney (2017) betonar vikten av verktyg för att kunna utveckla 

tillfredställelse i vårdandet. Det bidrar till förhoppning hos examensarbetesförfattarna att 

kunskapen om situationer och faktorer som framkommit i resultatet kan bidra till en 
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möjlighet för sjuksköterskan att hitta kraft i vårdandet. Vilket även Peters (2018) lyfter är 

viktigt för sjuksköterskans välmående där självvård och utrymme för ökad kunskap visat ge 

resultat i förebyggandet av Compassion Fatigue.  

Det fanns intresse hos examensarbetesförfattarna att lyfta kraften i vårdandet då 

patientfokus framgått kunna leda till både känslomässig trötthet och kraft hos 

sjuksköterskan. Det var även av intresse att få ökad medvetenhet kring vad sjuksköterskan 

upplever ger kraft för kommande framtid som sjuksköterska. Det framgår i resultatet att 

sjuksköterskan i det vårdande mötet vill göra skillnad för patientens välmående. Resultatet 

visar en vilja hos sjuksköterskan att arbeta patientnära och patientfokuserat, vilket kan 

kopplas till Svensk sjuksköterskeförening (2014) som lyfter sjuksköterskans ansvar och 

villkor om personcentrerad vård. Det vårdande mötet i resultatet kan speglas mot Peters 

(2018) att ständigt befinna sig i emotionellt betungande situationer som kan leda till 

känslomässig trötthet hos sjuksköterskan, vilket kan utvecklas under en längre tid. Men i 

resultatet framgår det att när sjuksköterskan får möjligheten att göra skillnad och bidra till 

patientens välmående genom att skapa relationer med patienten och anhöriga skapar det en 

kraft i vårdandet. 

Utifrån resultatet önskade sjuksköterskan i det vårdande mötet göra gott för patientens 

välmående, se patienten bli bättre samt ha mer tid till patienten. Det kan speglas mot Duarte, 

Pinto-Gouaveia och Cruz (2016) vilka menar att sjuksköterskan kan uppleva medlidande i 

mötet med patienten och en önskan att få vårda och se patienten bli bättre kan uppstå. 

Medlidandet kan vara något positivt och bidra till självvård för sjuksköterskan men det är av 

vikt att sjuksköterskan kan skilja på egna känslor och patientens då det annars kan innebära 

att negativa känslor kan uppstå, vilket kan bidra till en emotionell utmattning hos 

sjuksköterskan. Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver att vårdandet bygger på en 

interaktion i mötet mellan två personer där fokus innefattas av patientens välmående men 

också att sjuksköterskans mående är grunden för upprätthållning av god vård.  

Det framgår i resultatet att sjuksköterskan har sökt till yrket för att få vårda och att det är i 

mötet med patienten som sjuksköterskan önskar vara. Enligt sjuksköterskan kan möjligheten 

till mötet med patienten kopplas till antalet patienter att vårda under ett arbetspass, vilket 

Goodare (2017) understryker som viktigt av organisationen att ta hänsyn till. Organisationen 

har inflytande över sjuksköterskans välmående och vilja att stanna inom professionen, vilket 

kan påverka om sjuksköterskan lämnar professionen eller inte. Genom att ge sjuksköterskan 

möjlighet till det vårdande mötet skapas möjligheten till viljan att få göra skillnad för 

patienten. Det vårdande mötet i resultatet kan även kopplas till Eriksson (2018) där 

sjuksköterskan i mötet med patienten bör vara närvarande. Det speglas mot resultatet där 

sjuksköterskans vilja att vårda och göra skillnad för patienten framgår och att skapa 

relationer med patienten och anhöriga. Genom möjligheten till att göra skillnad och 

relationer kunde sjuksköterskan möta patienten i livsrummet och ta del av upplevelse, tankar 

och känslor vilket kunde ge ett utrymme för sjuksköterskan att utifrån vårdandets idé leka 

och lära med patienten. Det framkommer i resultatet att sjuksköterskorna upplever kraft när 

möjligheten ges för att skapa en relation med patienten.  
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Examensarbetesförfattarna kopplar resultatet som innefattar sjuksköterskans vilja att göra 

skillnad för patienten med ett empatiskt förhållningssätt till Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) vilket innefattar sjuksköterskan ska möta patienten med öppenhet och respekt och 

samtidigt guida stötta och hjälpa till lindrat lidande. Genom att få trösta och ge trygghet och 

stöd, till att lindra lidande kan det även kopplas till Wiklund Gustin (2017) som menar att det 

är det naturliga i medlidandet vilket uppstår hos medmänniskan när en människa lider och 

en vilja att trösta uppstår. På så vis framgår det att medlidande är kopplat till att få göra 

skillnad för patienten och sjuksköterskans upplevelse av kraft i vårdandet. Dunn (2009b) 

beskriver Compassion Energy som den kraft sjuksköterskan upplever genom medlidandet, 

där sjuksköterskan kan vara närvarande och dela patientens positiva och negativa 

upplevelser samt bibehålla en upplevelse av kraft. Det framgår i resultatet att kraft upplevas 

när patienten upplever svåra situationer och sjuksköterskan får vara ett stöd och upplever 

bekräftelse att ha gjort sitt bästa oavsett situationens riktning.  Det kopplas även till 

resultatet då det framgår att sjuksköterskan får kraft i det vårdandet mötet och får en relation 

med patienten och anhöriga. Examensarbetesförfattarna upplevde att det vara av intresse att 

närvaro hos patienten som kan befinna sig i en negativ situation kan ge sjuksköterskan en 

upplevelse av kraft och en vilja att lindra lidandet. Vilket kan kopplas till Eriksson (2018) 

vårdandets idé med en vilja att hjälpa och förstå patienten. Om sjuksköterskan får tillgång till 

känslan av bekräftelse i vårdandet, att ha gjort sitt bästa, kan det bidra till kraften 

sjuksköterskan behöver även i svåra situationer.  

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde kraft i skillnaden som kunde göras för 

patienten vid mer omfattande omvårdnad exempelvis munvård. Det kopplas till Eriksson 

(2018) som menar att beröring i ansningen är en positiv och viktig aspekt som kan ge uttryck 

för välbefinnande och vänskap. Sjuksköterskan kunde vid munvård uppleva bekräftelse i att 

ha gjort skillnad för patienten genom att hjälpa fysiskt. Genom ansning kunde 

sjuksköterskan således ta del av den upplevelsen av välbefinnande och vänskap som skapades 

genom beröringen, vilket författarna kopplar till den kraft som sjuksköterskan upplevde i 

ansning av patienten. 

I resultatet framgår det att sjuksköterskan önskar ha tid till det vårdandet mötet med 

patienten. För möjlighet att leka i vårdandet menar Eriksson (2018) att ett utrymme bör 

skapas av sjuksköterskan där leken kan ta plats, vilket kopplas till sjuksköterskan önskan av 

att ha tid. Sjuksköterskan upplever kraft av att erbjuda patienten samtal och information om 

situationen som patienten befinner sig i. Sjuksköterskan önskar skapa ett utrymme för lek 

hos patienten där tid finns att sätta sig ner och hjälpa patienten i den okända situationen. 

Sjuksköterskans önskan att göra skillnad för patienten i det vårdandet mötet och skillnad 

kunde ses i patientens välmående då sjuksköterskan gav trygghet, tröst och stöd. Det kan 

kopplas till leken som enligt Eriksson (2018) kan användas strategiskt i vårdandet för att 

hjälpa patienten utforska situationer som möjligtvis upplevs som främmande och 

skrämmande.  

Möjligheten till kontroll i vårdandet framgår i resultatet genom arbetsgruppens påverkan.  

Upplevelsen av kraft byggde på ett gott samarbete, stöd, samordning och kommunikation 

vilket kan kopplas till Roney och Arci (2018) som lyfter vikten av stöd från kollegor och 

organisationen i vårdande kontexten. Att det gav kraft när arbetsgruppen jobbade mot 
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samma tydliga mål och hade en tydlig kommunikation kan visa på hur viktig omgivningen 

kan vara indirekt kopplad till vårdande situationen mellan sjuksköterskan och patienten 

vilket ger kontroll i vårdandet. Det kan kopplas till Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

som lyfter att verksamhetens kvalité fortlöpande samt systematiskt bör utvecklas och säkras. 

Att få kraft i vårdandet bygger på en helhet av den kontext sjuksköterskan befinner sig i, där 

samarbete i teamet och utveckling hos sjuksköterskan spelar in i vårdandet. Att 

sjuksköterskan genom utveckling i professionen kan uppleva kraft i vårdandet kan speglas 

mot Svensk sjuksköterskeförening (2014) krav på sjuksköterskan att bevara den egna hälsan 

för att ge god och säker vård till patienten, vilket även det stärks av Hälso– och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

6.2 Metoddiskussion 

I början av examensarbetet fanns det diskussioner om användning av kvantitativ metod där 

enkäter skulle skickas ut, denna metod valdes bort. En kvalitativ metod valdes istället då 

upplevelser skulle beskrivas och examensarbetet begränsades ur ett tidsperspektiv, vilket var 

en bidragande faktor till ett begränsat antal informanter. Det fanns en medvetenhet att en 

litteraturstudie hade kunnat genomföras i hänsyn till tidsramen men intresset av empiriska 

studier och det faktum att tidigare forskning enligt examensarbetesförfattarna ansågs 

begränsat, valdes en empirisk metod. Ansatsen i examensarbetet valdes då upplevelsen hos 

sjuksköterskan skulle beskrivas och examensarbetesförfattarna inte önskade utgå från en 

teori om vad som ger kraft i vårdandet. Examensarbetsförfattarna hade intresse att forma 

examensarbetet utifrån empirin och att undersöka sjuksköterskan upplevelse utan påverkan 

från en teori. Medvetenhet finns att fler databaser kunnat användas i sökningen till 

examensarbetets bakgrund, vilket kunnat bidraga till ytterligare bredd av artiklar och en 

tydligare grund i examensarbetet. Begränsningen till två databaser gjordes då antalet artiklar 

till bakgrunden var begränsat till tio och att fokus istället kunde ligga på att rikta och stärka 

sökorden för specifikare resultat.  

Möjlighet av överförbarhet kan enligt Graneheim och Lundman (2004) bidra till att 

tillförlitligheten säkerställs och då urvalet i examensarbetet begränsats fanns en medvetenhet 

att upplevelsen av vad som ger kraft i vårdandet möjligtvis enbart kunde kopplas till 

sjuksköterskor med grundutbildning. Vidare diskussion fördes kring urvalskriterierna där 

ålder och erfarenhet inte togs i beaktande vid förfrågan utan först efteråt visade en bred 

spridning bland informanterna. Det kan bidra till en bredd i resultatet som kan representera 

en bredare kontext inom sjuksköterskeprofessionen. Även spridningen i ålder kan visa på att 

yngre såsom äldre upplever kraft i vårdande på liknande sätt. Medvetenhet kopplades även 

till begränsning till en avdelning och att andra sjuksköterskor som befinner sig i samma 

vårdande kontext, möjligtvis kunde erfara likande upplevelser av vad som kan ge kraft i 

vårdandet. Det kan ifrågasättas huruvida det kan överföras till andra sjuksköterskor vilka 

befinner sig i andra vårdande kontexter samt personer med andra utbildningar inom hälso-

sjukvård. Det är enligt Graneheim och Lundman (2004) upp till författaren att avgöra 

överförbarheten utifrån analyserade data. På grund av att datainsamlingen begränsas med 
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fyra informanter samt examensarbetets grundnivå anser examensarbetsförfattarna att 

överförbarheten begränsas. 

Det har tagits i beaktning att informanten i provintervjun har en personlig relation med en av 

examensarbetesförfattarna och efter provintervjun ändrades lite i på intervjuguiden därmed 

ingick inte provintervjun i resultatet. Informationen som framkom användes för att 

säkerställa kvalitén på frågorna och efter provintervjun ändrades ordningen på 

intervjufrågorna för att öppna upp för förståelse och inriktning på ämnet i senare intervjuer. 

Att ge förberedelse kring ämnet innan intervjun togs i beaktande inför kommande intervjuer 

då några av frågorna efter provintervjun uppfattats omfattande och därmed krävde 

betänketid att sätta sig in i. Innan intervjun informerades därför informant om 

examensarbetets syfte och övergripande vad som skulle tas upp på intervjun. En 

medvetenhet finns om att det kan ha nyanserat informantens svar i intervjun då det kan ha 

väckt tankar och känslor hos informanten. 

Diskussion fördes angående antalet författare som skulle medverka vid intervjun. En 

överenskommelse uppnåddes om att två författare skulle medverka på grund av möjligheten 

att stötta varandra i att få fram datamaterial relaterat till syftet. Detta då kvaliteten på den 

framkomna data under en intervju enligt Graneheim och Lundman (2004) kan variera och 

påverka trovärdigheten. En diskussion fördes även kring att informanten kunde uppleva det 

jobbigt med två författare. Det framkom i informationsbrevet att båda 

examensarbetesförfattarna skulle delta, om det upplevdes jobbigt fick då informant möjlighet 

att säga till före. Om det framkom att informant skulle uppleva det jobbig med två intervjuare 

närvarande fanns en överenskommelse att en skulle lämna rummet. 

Examensarbetesförfattarna eftersträvade således en god planering där störande moment 

eliminerades i den mån det gick, en god kunskap kring ämnet och önskan om att utförande 

av intervju kunnat bidra till god interaktion med informant. 

Vid påbörjad datainsamling var metodplaneringen att samla in samtyckesblanketten 

personligen från enhetschefen. Enhetschefen skannade in påskriven samtyckesblankett 

direkt och e-postade den till examensarbetesförfattarna. Det kan berott på otydlighet vilket 

lett till en missuppfattning då samtyckesblanketten skickades per e-post till enhetschefen 

tillsammans med informationsbrevet. Medvetenhet finns att samtyckesblanketten kunde 

uppvisats först vid personlig träff istället för att ha skickats via e-post. Några dagar efter 

utskickat informationsbrevet till informanter gavs återkoppling från enhetschef till 

examensarbetesförfattarna att missuppfattning skett gällande intresseanmälan till intervju. 

Det framgick med fetstil i informationsbrevet ”Vid intresse att delta kontakta 

författare/studenter via e-post eller telefon så för vi en vidare kontakt”. Diskussion fördes 

kring missförståndet vilket bidrog till en medvetenhet att informationsbrevet kunde 

formulerats annorlunda och genom det bli mer tydligt. Medvetenhet fanns kring extra 

noggrannhet och tydlighet för att säkerställa korrekta dokument.  

Av fem informanter som blivit tillfrågade av enhetschef var det fyra som senare tackade ja till 

deltagande. En, enligt planeringen, utebliven intervju kan kopplas till enhetschefens 

informationsbrev, där det formulerats att fem allmänsjuksköterskor skulle intervjuas. 

Medvetenhet finns att informationsbrevet kunnat formulerats på tydligare sätt, med antalet 
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kontaktuppgifter till allmänsjuksköterskor som önskades, för möjligheten att kunna fråga 

fler. Efter diskussion och genomgång av insamlade data beslutades det att stanna vid fyra 

genomförda intervjuer och medvetenhet finns hos examensarbetesförfattarna att detta enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan påverka trovärdigheten av insamlad data. Därmed 

gjordes en bedömning att tillräckligt med substans i relation till examensarbetets omfattning 

och tidsaspekt fanns i de redan genomförda intervjuerna. Examensarbetsförfattarna 

upplevde en datamättnad och att insamlad data var tillräcklig då ett tydligt mönster kunde 

urskiljas mellan intervjuerna. Det framkom även en bra variation i ålder och erfarenhet av 

insamlad data vilket Graneheim och Lundman (2004) menar kan ge ökad trovärdighet. 

Vidare diskuterades de semistrukturerade intervjufrågor utifrån fördelar och nackdelar som 

uppstått efter intervjuerna ägt rum. Första frågan öppnade upp en tanke hos informanten 

och kunde med fördel för syftet lyfta positiva upplevelser som kunde ge kraft. Medvetenhet 

finns att frågan kan skapa negativa känslor om sjuksköterskan upplevt sig inte komma på 

någon omvårdnadssituation och på så vis tveka på sin kompetens det var en anledning till att 

kontaktuppgifter till enhetens företagshälsovård fanns att tillgå. Andra frågan på 

intervjuguiden visade sig vara och upplevas stor. Enligt informanters mening var det en bred 

och svår fråga. Däremot upplevde examensarbetesförfattarna att det öppnade upp 

funderingar och formuleringar till tredje frågan med fördel till examensarbetets syfte. Tredje 

frågan öppnade för upplevelsen av vårdande och kunde stärkas ytterligare gentemot syftet 

genom följdfrågor. Med hjälp av följdfrågor kunde examensarbetesförfattarna utifrån 

begränsad erfarenhet och kunskap i intervjuarskap gå mer ner på djupet i intervjun och 

plocka fram det som låg under ytan hos informanten. För studiens giltighet menar Granhem 

och Lundman (2004) att förförståelsen inte får nyansera intervjun därmed bör en dialog om 

förförståelsen föras innan datainsamlingen genomförs. Medvetenhet finns angående 

fallgropar vilka rör detta och att en förförståelse för ämnet kan ha nyanserat följdfrågor i 

intervjuerna. Genom diskussion och planering inför intervjun över förförståelsen, har 

examensarbetesförfattarna under intervjuerna försökt följa frågorna på intervjuguiden samt i 

största mån varit tysta, med en ödmjukhet att examensarbetesförfattarna inte genomfört 

intervjuer tidigare. Den utsatta tiden för intervjuerna var inte bestämd utan formades efter 

informanten och utifrån den information examensarbetesförfattarna ansåg kommit fram. 

Tiden sattes utifrån formen av intervjufrågorna och möjligheten att mängden insamlat 

material skulle vara tillräckligt vilket Graneheim och Lundman (2004) skriver som 

betydande för ökad trovärdighet. Ödmjukhet finns om begränsad erfarenhet angående den 

bedömningen, om vad som kommit fram, vid utförandet av intervjun. 

Vid dataanalys av examensarbetet plockades det tydliga ut i texten utan att gå på djupet i 

datamaterialet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att datamaterial som 

framkommer vid en intervju utgår från kommunikation och tolkning av det berörda ämnet 

från intervjuaren och informantens sida. För en så objektiv tolkning av datamaterialet som 

möjligt kan det krävas att förförståelse av det berörda ämnet läggs åt sidan för ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Eventuell kan förförståelsen samt tolkningsförmågan i 

datainsamlingen nyanserat analysen av datamaterialet. Under analysen fördes en konstant 

diskussion mellan examensarbetesförfattarna och en medvetenhet angående risken för 

tolkning och förförståelse fanns. Ödmjukhet fanns att även informanten under intervjun kan 

ha känt skyldighet att delge information som informanten trodde att 
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examensarbetesförfattarna önskade höra. Examensarbetesförfattarna har i största mån 

arbetat objektivt med insamlad data och utgått från syftet att beskriva allmänsjuksköterskans 

upplevelse av vad som ger kraft i vårdandet. Det finns en medvetenhet att kunskap av kraft i 

vårdandet är relativt begränsat och att sjuksköterskan efter intervjun kan fått en ökad 

medvetenhet och kanske ett annat tankesätt. Mer förkunskap hade möjligtvis kunnat leda till 

mer specifikt resultat mot kraft i vårdandet, då det utifrån resultatet framgick att positiva 

känslor i vissa fall kan likställas med upplevelse av kraft. Det kan reflekteras mot Compassion 

Satisfaction som enligt Lu, Barribal, Zhang och While (2011) innebär en tillfredställelse hos 

sjuksköterskan som har en positiv påverkan i vårdandet, men inte lyfter kraften vårdandet 

kan ge. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att trovärdigheten kan påverkas i hantering av för 

stora meningsbärande enheter. Relevant data kan ha missats i analysen på grund av en del 

stora meningsbärande enheter, vilket kan ha påverkats av bristen på erfarenhet och kunskap 

examensarbetesförfattarna har i att analysera rådata. Trovärdigheten i examensarbetet kan 

stärkas genom att Graneheim och Lundman (2004) även menar att för smala 

meningsbärande enheter kan bidra till att data förloras. Med ödmjukhet inför 

examensarbetets manifesta analys som ska beskriva det tydliga i texten valde därför 

examensarbetsförfattarna att använda större meningsbärande enheter för att inte förlora 

rådata.  

6.3 Etikdiskussion 

Vid empiriska studier menar Codex (2018) att det finns en grund av ett etiskt ansvar att 

bedriva forskning. Före datainsamlingen insamlades därför ett etiskt godkännande från 

etikprövningsrådet på Mälardalens Högskola. En godkänd etisk ansökan kan bidra till en 

ökad tillförlitlighet att examensarbetet följer etiska riktlinjer på korrekt sätt samt visa på 

examensarbetesförfattarnas etiska medvetenhet. Etiska ansvaret i examensarbetet har främst 

inneburit examensarbetesförfattarnas förhållningssätt i datainsamlingen. Utifrån Codex 

(2018) informationskrav fick informanten information angående examensarbetet samt att 

det när som helst var möjligt att avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak och utan 

någon negativ påföljd. Med hänsyn till samtyckeskravet som Codex (2018) beskriver kunde 

en informant som mottagit examensarbetets informationsbrev men inte var intresserad av att 

delta avstå från att anmäla sig genom att inte skicka intresse om deltagande till 

examensarbetesförfattarna. En diskussion fördes angående att enhetschefen, vilken befinner 

sig i en maktposition gentemot de anställda, tillfrågade sjuksköterskan om deltagande i 

intervjun. Det kan ha gjort det svårt för sjuksköterskan att tacka nej till enhetschefen, och 

därmed kände sig pressad att delta. Det bidrog till medvetenhet om att inbjudan om 

deltagande kunde ge känslomässiga reaktioner hos informanten och om en informant valde 

att avstå eller avbryta deltagandet fanns en lyhördhet och respekt hos 

examensarbetesförfattarna. För att minska eventuella skuldkänslor över avbrutet deltagande 

och om känslomässiga reaktioner uppstått, under eller efter intervjun, fanns 

kontaktuppgifter till enhetens företagshälsovård. 
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Ytterligare förhållningssättet under datainsamlingen innebar bland annat att utifrån Codex 

(2018) konfidentialitetskravet värna om informanternas integritet och värdighet genom att 

deltagandet hela tiden varit frivilligt och möjligt att avbryta när som helst utan negativ 

påföljd. Därmed fanns medvetenhet om eventuella risker i deltagandet då intervjuerna 

genomfördes på enheten. Det kunde medföra att bland annat kollegor kunde bli medvetna 

om en informants deltagande. Examensarbetesförfattarna förde en diskussion med 

informant om plats för genomförande av intervju, om det kunde ske på enheten eller om 

annan plats önskades.  

Det fördes en diskussion under examensarbetet kring eventuell påminnelse till de 

sjuksköterskor som uppgett intresse av att delta. Påminnelse skickades ut efter 1,5 vecka. Då 

Codex (2018) lyfter vikten av att deltagandet ska vara frivilligt fanns en medvetenhet att 

påminnelsen kunde leda till press hos sjuksköterskan att delta och eventuellt dåligt samvete 

om svar uteblivit. Det faktum att sjuksköterskorna sagt ja till enhetschef att delta bidrog till 

att en påminnelse formulerades med önskan om bekräftelse vid intresse, då det kan upplevas 

oetiskt att utesluta en sjuksköterska som uppgett intresse men av anledning inte kontaktat 

examensarbetesförfattarna.   

Ljudinspelningsteknik för inspelning var en av examensarbetesförfattarnas mobiltelefon. Det 

finns en medvetenhet kring eventuella risker med mobiltelefon som ljudinspelningsteknik, 

exempelvis att mobiltelefonen kan bli stulen eller riskera att krascha, vilket skulle kunna 

påverka informantens integritet och värdighet. Medvetenhet finns att en annan 

ljudinspelningsteknik kunnat användas men examensarbetesförfattarna kom överens om att 

mobiltelefonen fungerade bra då inspelningarna från intervjuerna raderades omedelbart från 

mobiltelefonerna efter transkribering, det även med hänsyn till Codex (2018) nyttjandekrav 

att insamlat material endas används till uppgivet ändamål. Dokument med transkriberat 

material sparades på USB-minne vilket enligt examensarbetesförfattarna ansågs vara det 

säkraste stället för att hindra obehörigas åtkomst. USB-minne låstes sedan in i ett skåp för att 

säkerställa att obehöriga inte skulle få tillträde till transkriberingen. I citat där det 

framkommer namn och platser/orter bör dessa enligt Kjellström (2017) avidentifieras för att 

minska risken att de kan kopplas till specifik informant.  Citat som har noga valts ut och 

kontrollerats att de inte lämnar spår för eventuell identifikation av informant. Vidare 

hanterades citat i resultatet med referens till given kodning informant 1–5. Det kan göra det 

svårare för utomstående att identifiera informanten samt om informanten hade önskat 

avbryta sitt deltagande kunde intervjumaterialet kopplat till informanten ha raderats 

omgående. Vald enhet från där informant arbetar nämns inte och antalet arbetade år 

specificeras med antalet år som sjuksköterska.  

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva allmänsjuksköterskan upplevelse av vad som ger kraft 

i vårdandet. Det finns i det vårdande mötet en vilja att få göra skillnad för patienten och visar 
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att vårdandet påverkar sjuksköterskans emotionella känslor, vilket kan visa på att 

medlidandet är en central del i vårdandet. Arbetet i sjuksköterskeprofessionen kan på så vis 

innebära mer än det fysiska arbetet då ett arbete på emotionellt plan kan vara lika viktigt för 

sjuksköterskan. Genom att skapa relationer med patienten och anhöriga i det vårdande mötet 

på både det fysiska och emotionella planet får sjuksköterskan kraft i vårdandet. Om 

sjuksköterskan får möjlighet till kontroll i vårdandet kan sjuksköterskan uppleva kraft i 

vårdandet samt vid samarbete i teamet och i att utvecklas, det innefattar situationer där 

patienten bli bra och där patienten blir sämre. Därmed kan resultatet visa på att 

sjuksköterskan använder verktyg för att få kraft i vårdandet i positiva och negativa 

vårdsituationer. Examensarbetesförfattarnas erfarenhet av emotionell påverkan i vårdandet 

och examensarbetet har bidragit till en önskan att använda verktyg för kraft i vårdandet i 

professionen, med förhoppning att kunna ge god och säker vård till patienten och samtidigt 

generera kraft i vårdandet. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Kraft i vårdandet som har gett begreppet Compassion Energy kan behöva bredare teoretisk 

grund och vidare forskning bör rikta sig från en teori till en medvetenhet om kraft i 

vårdandet. Större empirisk forskning av kraft i vårdandet så begreppet Compassion Energy 

kan bli ett etablerat begrepp ute i organisationer och sjuksköterskeutbildningen.  

Det framkom att faktorer som kan bidra till kraft i vårdandet behöver lösas på 

organisationsnivå och vidare forskning kan med fördel bidra till kraft i vårdandet även på 

organisationsnivå. Organisationerna kan få bättre möjlighet att anpassas efter vad som ger 

sjuksköterskan kraft i vårdandet och därmed skapa en större möjlighet för sjuksköterskan att 

vårda fullt ut. För att minska sjuksköterskan behov av att organisera och disponera sin tid på 

grund av stressfylld arbetsmiljö, vilket kan ta kraft av sjuksköterskan istället för att ge kraft.  
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

 

  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

fulltext 

Antal 

kvalitets- 

granskade 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl Plus Compassion Energy AND 

nursing AND nurs*  

perspecitve OR 

expericenses OR views OR 

attitudes 

18 14 4 4 2 

Cinahl Plus Fatigue AND nurses AND 

empathy AND satisfaction  

18 18 4 4 2 

Cinahl Plus Compassion Fatigue AND 

prevention AND nursing 

profession 

14 14 3 3 1 

Cinahl Plus The cost of caring AND 

compassion  

18 18 5 5 2 

Cinahl Plus Nursing shortage AND job 

satisfaction AND impact 

9 9 6 3 2 

Cinahl Plus Reducing “Compassion 

Fatigue” AND 

“Compassion Satisfaction 

5 1 1 1 1 

PubMed Well-being AND nurses 

AND happiness AND 

factors 

4 4 1 1 1 
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BILAGA B – KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsfrågorna är valda efter Friberg (2017) beskrivning av kvalitetsgranskning.  

• Lyfts problemområdet/problemformulering? 

• Finns det ett tydligt beskrivet syfte? 

• Finns det en tydligt beskriven metod? 

• Finns det en tydlig beskrivning av deltagare och urval? 

• Svarar resultatet på syftet? 

• Framförs resultatet på ett tydligt sätt? 

• Förs det en diskussion kring metoden? 

• Förs det en diskussion kring resultatet? 

• Beskrivs en slutsats? 

• Först det ett etiskt resonemang? 
 

Poäng gavs för varje JA i kvalitetgranskningsfrågorna. Examensarbetesförfattarna godkände 

artikeln om den uppfyllde minst 7/10 kvalitetskriterier. Nedan presenteras en tabell av valda 

artiklars kvalitetsgranskning.  

 

 

  

Artikel 1 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Resultat 7/10 

Artikel 2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Resultat: 9/10 

Artikel 3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Resultat 9/10 

Artikel 4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Resultat 10/10 

Artikel 5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Resultat: 9/10 

Artikel 6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Resultat: 9/10 

Artikel 7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Resultat 10/10 

Artikel 8  Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Resultat 7/10 

Artikel 9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Resultat 10/10 

Artikel 10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Resultat 9/10 

Artikel 11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Resultat: 7/10 
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BILAGA C - ARTIKELMATRIS  

Artikel 1  

Författare: Dorothy J. Dunn 

Titel: The Intentionality of Compassion Energy 

Tidskrift, År, Land: Holist Nurs Practice, 2009, USA 

Syfte: Att förklara egenskaperna hos Compassion Energy inom ramen av det unika 
det innebär att vårda med medkänsla. 

Metod: En hermeneutisk studie av ett fenomen med undersökande hur medlidandet 
kan användas utifrån teorier i vårdandet. 27 artiklar analyserades hur 
sjuksköterskor skapade mening i svåra situationer med patienten. 
Datamaterialet analyserades utifrån en innehållsanalys med tolkande 
syntes.  

Resultat: Compassion Energy innefattas utav egenskapen medvetenhet hos 
sjuksköterskan vid medlidande i vårdandet. Genom ökad kunskap om den 
självgenererade kraft som uppkommer kan det ge sjuksköterskan möjlighet 
att hitta kraft i medlidandet, vilket kan bidra till en ökad själv-vård och 
glädje. 

 

Artikel 2  

Författare: Emely Peters 

Titel: Compassion fatigue in nursing: A concept analysis 

Tidskrift, År, Land: Nurs Forum, 2018, USA 

Syfte: Att tydliggöra begreppet Compassion Fatigue med förhoppning att utveckla 
metoder för att förebygga och begränsa Compassion Fatigue bland 
sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ Litteraturstudie utifrån tio databaser. 26 artiklar publicerade 
mellan 1990–2017 analyserades utifrån en concept analys enligt Walker and 
Avant 8-stegs-modell. Sökorden innefattas bland annat av compassion 
fatigue, traumatic stress, nursing samt burnout.  

Resultat: Konsekvenserna av Compassion Fatigue påverkade sjuksköterskorna, 
patienten, organisationen och sjukvården negativt. Det framgick att 
självvård, gränssättning, stöd privat och professionellt är av vikt för att inte 
utveckla Compassion Fatigue. Mer forskning på ämnet kan bidra till bättre 
kunskap och förebyggande åtgärder. 

 

Artikel 3  

Författare: Runtang Meng, Yi luo, Bing Liu, Ying Hu och Chuanhua Yu 

Titel: The nurses well--being index and factors influencing this index among nurses 
in central china: A cross sectional study 

Tidskrift, År, Land: Plos one. 2015, Kina 

Syfte: Undersöka faktorer som bidrar till sjuksköterskors välmående. Med 
förhoppning att de kan bidra till bättre effektivitet och kvalitet i vårdandet. 

Metod: Kvantitativ enkätstudie med 206 sjuksköterskor från 12 sjukhus. Enkäten 
bestod av tre delar vilka användes för att mäta sjuksköterskornas 
välmående. Datamaterialet analyserades sedan utifrån poäng vilka visade på 
samband och skillnader i välmående. 

Resultat: Det som påverkar sjuksköterskors välmående framkom utifrån fyra variabler 
med 47,80 %. De innefattades utav positiva känslor i vårdandet, personlig 
utveckling, tillfredställelse i livet och negativa känslor. Av dessa fyra hade 
positiva känslor påverkan på välmående. 
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BILAGA C – FORST. ARTIKELMATRIS 

Artikel 4  

Författare: Joana Duarte, José Pinto-Gouvenia, Bárbara Cruz 

Titel: Relationships between nurses’ empathy, self-compassion and dimensions of 
professional quality of life: A Cross-sectional study 

Tidskrift, År, Land: International Journal of Nusing Studies, 2016, Portugal 

Syfte: Att undersöka hur empati och medlidande gentemot sig själv påverkar 
kvalitén på arbetslivet som sjuksköterska 

Metod: Tvärsnittstudie med tre typer av enkäter som datainsamlingsmetod där 280 
sjuksköterskor från offentliga sjukhus deltog. Datan analyserades utifrån en 
sambandsanalys med validerade självrapporteringsåtgärder. 

Resultat: Stark empati gentemot patienter kan öka risken för Compassion Fatigue, om 
det sker utan att se skillnaden mellan egna emotioner och patientens 
emotioner. Self-Compassion kan bidra till en bättre vårdkvalité då 
sjuksköterskan tar hand om sig själv och genom det kan ge patienten bättre 
vård. 

 

Artikel 5  

Författare: Peter Goodare 

Titel: Literature review: why do we continue to lose our nurses? 

Tidskrift, År, Land: Australian journal of advanced nursing, 2017, Australien 

Syfte: Undersöka vilka faktorer som kan bidra till at sjuksköterskor lämnar 
professionen. 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ Litteraturstudie med grounded theory och 
undersökande analys av 47 artiklar. Artiklarna söktes utifrån tre databaser 
och innefattade sjuksköterskans perspektiv på vårdandet. 

Resultat: Några av de faktorer som bidrar till att sjuksköterskor lämnar professionen 
innefattas av brister i arbetsmiljö, stort patientantal vilket innebar 
svårigheter för sjuksköterskan att utföra arbetet, låg lön och stress som 
resulterat i utmattningssyndrom. 

 

Artikel 6  

Författare: Marlene Walden, Greg Adams, Elissa Annesley-Dewinter, Sasha Bai, Nici 
Belknap, Amy Eichenlaub, Angela Green, Amy Huett, Katie Lea, Austin 
Lovenstein, Amy Ramick, Mary Salassi-Scotter, Tammy Webb, Valerie Wessle 

Titel: The emotional cost of caring for others – One pediatric hospital’s journey to 
reduce Compassion Fatigue 

Tidskrift, År, Land: The Journal of nursing administration, 2018, USA 

Syfte: Att undersöka förekomst av Compassion Fatigue och stress bland 
sjuksköterskor yrkesverksamma på barnsjukhus. 

Metod: En kvantitativ enkätstudie men 268 sjuksköterskor på sjukhus i USA. 
Datamaterialet analyserades i en beskrivande design över samband. 

Resultat: 49% visade en upplevelse av hög till medel känsla av Compassion 
Satisfaction. Utbildning och kunskap var associerat till förekomsten av 
utmattningssyndrom och ålder, erfarenhet samt organisationens utformning 
var associerat till stress. 
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BILAGA C – FORTS. ARTIKELMATRIS 

Artikel 7  

Författare: Colleen J. Klein, Jami J. Riggenbach-Hays, Laura M. Sollenberger, Diane M. 
Harney och Jeremy 

Titel: Quality in Life and Compassion Satisfaction in Clinicians: A pilot intervention 
study for reducing Compassion Fatigue 

Tidskrift, År, Land: American Journal of Hospice & Pallative Medicine, 2018, USA 

Syfte: Att undersöka funktionen av ett program för sjukvårdspersonal vilka kan ha 
risk för Compassion Fatigue.  

Metod: En kvantitativ pilotstudie med 17 sjuksköterskor för att testa Professional 
Quality of Life Scale genom ett utbildningsprogram. Sjuksköterskorna deltog 
i utbildning varannan veckan och sessionerna vara 90 per gång. Insamlad 
data insamlades sedan i enkätform via internet. 

Resultat: Det framkom att programmet Profesional quality of Life Scale bidrog till en 
ökning av Compassion Satisfaction och minskat utmattningssyndrom. Det 
framkom även att deltagarna upplevde programmet positivt, även efter sex 
månader.  

 

Artikel 8   

Författare: Dorothy J. Dunn 

Titel: A way of knowing, being, valuing, and living with compassion energy: a 
unitary science and nursing as caring perspective 

Tidskrift, År, Land: Visions, 2009, USA 

Syfte: Att undersöka Compassion Energy mellan sjuksköterska och patienten för 
framtida användning av det i praktiken samt undersöka begreppets relation 
till Compassion Fatigue. 

Metod: En Litteraturstudie utifrån en databas där två olika teorier granskas i relation 
till begreppen Compassion Fatigue och Compassion Energy. Analysen utgick 
från en innehålsanalys med deduktiv ansats. 

Resultat: Resultatet visar på Compassion Energys möjligheten för Compassion Energy, 
vilken i relation till medlidandet kan ses som en helhet och som en kraft hos 
sjuksköterskan, med förhoppning att kraften har en motverkan mot 
Compassion Fatigue.   
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BILAGA C – FORTS. ARTIKELMATRIS 

Artikel 9  

Författare: Linda Nancy Roney och Mary C. Acri 

Titel: The cost of caring: An exploration of Compassion Fatigue, Compassion 
Satisfaction, and job satisfaction in pediatric nurses 

Tidskrift, År, Land: Journal of Pediatric Nursing, 2018, USA 

Syfte: Att beskriva olika nivåer av Compassion Satisfaction, Compassion Fatigue, 
and Job Satisfaction bland sjuksköterskor inom pediatriken i USA och se om 
det finns samband mellan de två enkäter som användes. 

Metod: En kvantitativ enkätstudie. En jämförelse mellan två enkäter utskickade till 
sjuksköterskor som var medlemmar I society of pedriactric nurses. 318 
sjuksköterskor medverkade I studien. Satisfaction survey och The 
Professional Quality of life measure användes och analyserades utifrån en 
sambandsanalys. 

Resultat: Samband fanns att låga nivåer av Compassion Satisfaction kunde bidra till 
ökad risk för Compassion Fatigue. Vid låga nivåer av Compassion Satisfaction 
förekom en risk för ökade kostnader för sjukvården då sjuksköterskorna 
hade större benägenhet att bli sjukskrivna. Tillfredställelse på jobbet kan det 
bidra till att sjuksköterskor stannar kvar i professionen. 

 

Artikel 10  

Författare: Hong Lu, Luise Barribal, Xian Zhang, Alison E While 

Titel: Job satisfaction among hospital nurses revsited: A systematic review 

Tidskrift, År, Land: International journal of nursing studies, 2012, Kina och England 

Syfte: Att uppdatera en tidigare studie och jämföra 100 artiklar om Compassion 
Satisfaction från kina och England. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt med 100 artiklar publicerade mellan 1966–
2011 om ”Job Satisfaction” bland sjuksköterskor på sjukhus användes från 7 
olika databaser, senare uppdaterad med ytterligare 46 artiklar publicerade 
mellan 2004–2011. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes på artiklarna.  

Resultat: Det förekom likheter mellan de två länderna gällande Compassion 
Satisfaction där arbetsmiljö, organisationen, stress, krav på sjuksköterskan 
yrkesutövning påverkade upplevelsen av tillfredställelse. 

 

Artikel 11  

Författare: Tara L. Sacco & Linda Carman Copel 

Titel: Compassion Satisfaction: A concept analysis in nursing 

Tidskrift, År, Land: Nursing Forum, 2017, USA 

Syfte: Syftet med studien var att skapa tydlighet i begreppet ”Compassion 
Satisfaction” i vårdandet. 

Metod: En litteraturstudie av totalt 23 artiklar gällande vårdande, socialt arbete och 
utbildning, utifrån nio databaser. Utifrån Walker och Avant analyserades 
datamaterialet för att undersöka begreppet Compassion Satisfaction. Sökord 
kunde innefattas av nursing, social workers och teachers. 

Resultat: Det utvecklades en modell för Compassion Satisfaction som ska kunna bidra 
till större förståelse för begreppet. 
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BILAGA D – INTERVJUGUIDE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av vad som ger dem kraft i 

vårdandet. 

Intervjuguiden kommer bestå av semi-strukturerade frågor, detta för att kunna få struktur men 

kunna anpassa sig under intervjuns gång. Innan datainsamlingen startade testades 

intervjufrågorna och eventuella justeringar av intervjufrågorna genomfördes.  

Demografiska frågor: 

 

• Vilket år är du född?  

 

• Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

 

 

Öppna frågor: 

 

• Kan du berätta om en eller flera omvårdnadssituation-er som har givit dig 

positiva känslor efteråt?   

 

• Hur skulle du beskriva vårdande? (vad vårdande är) 

 

• Hur upplever du det att vårda?  

 

 

Följdfrågor: 

• Vill du utveckla det?  

 

• Vill du ge något exempel?  

 

• Finns det något du vill tillägga/utveckla?  

  

• .. Tidigare sa du… kan du utveckla det?  
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BILAGA E – ETISK ANSÖKAN 

Projektets titel: Sjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft i vårdandet  

Studentens namn: Camilla Rosquist 

Utbildningsnivå: Högskola, Grundnivå 

Adress: Berguvsgränd 19 74560 Enköping  

Telefon: 0709660696 

E-post: crt17001@student.mdh.se 

Studentens namn: Annika Ek 

Utbildningsnivå: Högskola, grundnivå 

Adress: Otto Myrbergs väg 6 752 31 Uppsala 

Telefon: 0708571573 

E-post: aek16001@student.mdh.se 

Handledarens namn: Agneta Breitholtz & Marie Grufman Pellfolk 

Telefon: Agneta Breitholtz 021–151775 

Marie Grufman Pellfolk 021–101435 

E-post: agneta.breitholtz@mdh.se 

 marie.grufman.pellfolk@mdh.se  

 

1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er, klinik/er): 
Plats för datainsamlingen i form av intervjuer kommer genomföras i enskilda samtalsrum på 
ett sjukhus i Mellansverige. Om inte annat ställe önskas av informant.   

2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang:  
Sjuksköterskeprofessionen kan komma med flertalet utmaningar, vilka kan vara mentalt 
tillfredställande och betungande. När Sjuksköterskeprofessionen upplevs betungande kan 
det härledas till att det i professionen ingår att vårda patienten som lider, vilket kan väcka 
medlidande hos sjuksköterskan och upplevas emotionellt utmanande. Tidigare forskning 
lyfter risker för känslomässig trötthet och utbrändhet om sjuksköterskan inte är försedd med 
verktyg att hantera medlidande, vilket kan resultera i konsekvenser på både verksamhets- 
och individnivå. Forskning nämner förebyggande metoder vilka kan appliceras mot 
känslomässig trötthet och utbrändhet, när olyckan redan varit framme. Forskning visar även 
på tillfredställelse i sjuksköterskeprofessionen vilken kan uppstå sjuksköterskan har verktyg 
för hantering av sitt medlidande och de emotionellt utmanande situationerna. Sambanden 
mellan verktygen och de tillfredställande eller betungande känslorna som kan uppstå hos 
sjuksköterskan i sin yrkesutövning leder till intresse för den kraft som vårdandet kan ge. 
Sjuksköterskan kan få positiva känslor i vårdande, men vart och hur kraften uppstå finns det 

mailto:agneta.breitholtz@mdh.se
mailto:marie.grufman.pellfolk@mdh.se
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lite forskning kring, vilket bidrar till intresset för kommande examensarbete.  

3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord): 
Peters (2018) beskriver Compassion Fatigue vilket är ett tillstånd av utmattning hos 
sjuksköterskan relaterat till vårdandet, tillståndet kan leda till utbrändhet och hindra 
sjuksköterskan från att göra sitt jobb vilket kan resultera i att sjuksköterskan lämnar yrket. 
Peters (2018) menar att i mötet med den sjuka patienten kan sjuksköterskan kan utveckla 
Compassion Fatigue då sjuksköterskan delar patientens lidande och inte kan distansera sig 
från det. Det är av vikt att sjuksköterskan tar hand om sig själv, då det kan finnas risk att 
utveckla Compassion Fatigue genom att ständigt möta sjuka patienter (Dunn, 2009a). Duarte, 
Pinto-Gouaveia och Cruz, 2016 skriver att emotionella känslor kan uppstå vid möte av 
patienten, vilket kan leda till en vilja hos sjuksköterskan att vårda patienten i förhoppning att 
lindra patientens lidande. Att vara inkännande i mötet med patienten kan vara en 
bidragande faktor till god vård, vilket kan leda till att vårdaren blir emotionellt utmattad eller 
tillfredsställd, då sjuksköterskan tar del av patientens lidande på en emotionell nivå. Vidare 
skriver Duarte m.fl. (2016) att det kan finnas risk för ökad Compassion Fatigue vid höga 
nivåer av emotionella känslor gentemot patienter. Det visar även Walden m.fl. (2017) studie 
på, vilka lyfter de negativa känslorna vilka kan uppstå genom att känna emotionellt med 
patienten i vårdandet– med fokus på att förebygga risken för att utveckla Compassion 
Fatigue. Slutsatsen visade på att sjuksköterskor kan bli negativt påverkade av att vårda, 
genom att vara inkännande med patienten utan verktyg att hantera hur detta påverkar de 
egna emotionerna. Dunn (2009b) beskriver Compassion Energy som är den positiva kraft som 
uppkommer genom medlidandet då sjuksköterskan möter och vårdar patienten med 
intention att göra gott och lindra lidande.  
 

4. Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet med studien är att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft i 
vårdandet.  

5.  Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas 
karaktär: (bifoga enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev* till 
forskningspersonerna).  
 

Vi kommer att göra ett examensarbete där vi har valt metoden kvalitativ metod 

med induktiv ansats, där fem allmänsjuksköterskor i Mellansverige kommer 

intervjuas. Enligt Polit och Beck (2009) undersöker studier med kvalitativ metod 

bland annat upplevelser, åsikter och erfarenhet av fenomen. Inom ramen för 

induktiv ansats har därför en intervju med semistrukturerad grund valts som 

datainsamlingsmetod. Induktiv ansats innebär att forskaren så förutsättningslöst 

som möjligt undersöker ett visst fenomen med utgångspunkt från empirin (Priebe 

& Landström, 2017). Semistrukturerad innebär att intervjuaren uppmuntrar 

informanten till öppenhet kring det valda ämnet, att få utrymme att tala fritt - 

med hjälp av intervjufrågorna kan däremot intervjuaren få stöd att förhålla sig till 

ämnet (Polit & Beck, 2009). Som stöd för intervjun har därför en intervjuguide 

utformats, med semistrukturerad grund (Se bilaga E). 

 

I förberedelserna av den kvalitativa intervjustudie ingår en provintervju vilket 

enligt Danielsson (2017) innebär att intervjufrågorna testas på ett mindre urval 

vilka passar inom urvalsramen, detta för att säkra kvaliteten på intervjun. I 
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kommande examensarbete kommer en provintervju genomföras på en 

sjuksköterska. Den valda sjuksköterskan är före detta kollega till en av intervjuarna 

och tillfrågas muntligen om deltagande. Vi har tagit i beaktande att vi personligen 

känner den deltagande i provintervjun, denna kommer inte ingå i analys. 

Provintervjun är enbart för att få en första bild om hur lång tid kommande 

intervjuer kan komma att ta samt säkerställa kvalitén på frågorna. 

 

Intervjun planeras ta cirka 25–45 minuter. Därefter kommer intervjumaterialet 

transkriberas. Enligt Polit och Beck (2009) innebär transkribering att ljudfilen skrivs 

ordagrant ner till textform – för att sedan kunna bearbetas och analyseras. Vi 

kommer att utgå från en manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver innebär att det transkriberade 

materialet analyseras och meningsbärande enheter, vilka rör studiens syfte, lyfts 

fram. Vidare bryts dessa ner till kondenserade meningsbärande enheter vilka 

sorteras och sammanställs till koder. Koderna sammanställs sedan vidare till 

kategorier.  

Vid analys av materialet är vi medvetna om vår egen förförståelse för ämnet och 

kommer i största möjliga mån inte låta det påverka dataanalysen och resultatet. 

Förförståelse menar Priebe och Landström (2017) kan innefatta erfarenheter, 

kunskap om det aktuella studieämnet och värderingar, genom reflektion över sin 

förförståelse, innan påbörjad studie, kan stärka pålitligheten av resultatet. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att datamaterial som framkommer vid 

en intervju utgår från kommunikation och tolkning av det berörda ämnet från 

intervjuaren och informantens sida. För en så objektiv hantering av datamaterialet 

som möjligt i examensarbetet kan det krävas att förförståelse av det berörda 

ämnet läggs åt sidan för ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

6. Hur görs urvalet av forskningspersoner? 
 
Ställningstagande gällande inklusionskriterier i urvalsgruppen utgår från Polit och Beck (2009) 
beskrivning av urval och urvalsram. Med urval menas de informanter som förväntas delta i 
examensarbetet. Inklusionskriterierna i urvalet för kommande examensarbete inkluderar 
allmänsjuksköterskor i Sverige där urvalet till intervjuer diskuterades med fokus på 
erfarenhet och specialistutbildning. En begränsning har gjort till allmänsjuksköterskor på en 
avdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Antalet informanter har begränsats till fem 
allmänsjuksköterskor med hänsyn till begränsad tidsram. Efter informanter mottagit 
förfrågan från intervjuarna väljs de fem informanter vilka först anmäler sig intresserade 
genom att meddela intresse via e-post eller telefon till intervjuarna. En påminnelse kommer 
via e-post att skickas ut till informanterna efter en vecka. Urvalet grundar sig i ett 
bekvämlighetsurval vilket är en av den vanligaste urvalsmetoden att använda och innebär att 
de enklast tillgängliga personerna vilka passar i inklusionskriterierna blir tillfrågade (Polit & 
Beck, 2009). Det bidrar till att faktorer som kön, ålder och etnicitet inte kommer beaktas i 
urvalet för kommande examensarbete utan enbart att informanten är allmänsjuksköterska. 
Ramen för examensarbetet är på grundnivå för sjuksköterskor, därför gjordes valet av 
begränsning till allmänsjuksköterskor. 
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7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång 
till datamaterialet: 
 

Insamlat datamaterial, i form av samtyckesblanketter (se bilaga B och D) samt 

transkriberade intervjuer som berör examensarbetet kommer hanteras konfidentiellt. 

Intervjuerna spelas in med hjälp av en av intervjuarnas mobiltelefon och det insamlade 

materialet kommer enbart användas till det avsedda examensarbetet. Intervjuerna, i form 

av en ljudfil, kommer snarast möjligt efter enskild intervju transkriberas och där efter 

raderas från mobiltelefon. Filer innehållande transkribering kommer kodas 1–5 och sparas 

på en USB-sticka. Kodningen av materialet görs så utomstående ska få svårare att 

identifiera informanter. Datamaterial i form av samtyckesblanketter och USB-sticka 

kommer bevaras i låst skåp hos en av intervjuarna när det inte används. Utöver 

författarna kommer endast tilldelas handledare, opponenter, slutseminariumledare och 

examinatorer – ha rätt att ta del av datamaterialet. Transkriberade intervjuer och 

tillhörande analysmaterial vilka berör examensarbetet kommer att raderas efter godkänd 

examination.  

 

8.  Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas:  
 

Efter godkänd etisk ansökan kommer informationsbrev (Se bilaga A) med förfrågan om 

deltagande i studien skickas via e-post till en enhetschef på ett sjukhus inom Mellansverige. 

Vid godkännande per e-post eller telefon kommer en träff ske med aktuell enhetschef för 

underskrift av samtyckesblankett (Se bilaga B). Därmed godkänns överenskommelse att 

enhetschef bifogar kontaktinformation till allmänsjuksköterskor på enheten till intervjuarna. 

Där efter skickas, från intervjuarna, bifogat informationsbrev (Se bilaga C) för till nämnda 

allmänsjuksköterskors enheten 

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras: 
 
Innan intervjuerna startar skickas per e-post ett informationsbrev (Se bilaga A) ut från 
intervjuarna till en enhetschef på en allmän avdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Vid 
intresse önskas svar genom e-post eller telefon. Vid visat intresse insamlas personligen av 
intervjuarna påskrivna samtyckesblanketter, där ena ges till enhetschef och andra behålls av 
intervjuarna. Påskriven blankett samtycker till genomförande av intervjuer i enhetens lokaler 
om inget annat bestäms med informant.  
 
Informanter vilka är intresserade att delta önskas skicka e-postmeddelandet till intervjuarna 
eller kontakta via telefon. Vid kontakt mellan intervjuare och informant bestäms tid för träff 
för genomförande av intervju. Innan intervjuns start skrivs samtyckesblanketter på där ena 
ges till informant och andra behålls av intervjuarna. 

10. Start för datainsamling? 
Under vecka 39 förväntas datainsamlingen starta.  

11. Referenslista (endast huvudreferenser): 
 

Codex. (2002). Forskningsetiska principer. Hämtad: 2019-09-03 från:  
          http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
Danielsson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori   
          och metod - från idé till examination inom omvårdnad (s. 143–153). Lund:  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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          teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad (s. 25–40). Lund:  
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12. Vilken/Vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet? 
 

Kjellström (2017) tar upp tre aspekter att ta i beaktande vid en studie vilka kan vara om 

intervjufrågorna är väsentliga, att studien ska ha god vetenskaplig kvalité och att studien 

genomförs på ett etiskt sätt. Då intervjuerna önskas ske i hälso- och sjukvårdens lokaler kan 

det finnas risk för att kollegor och annan personal kan se och därmed föra information om en 

informants deltagande vidare. Om en allmänsjuksköterska mottagit vidarebefordrat 

informationsbrev men inte är intresserad av att delta kan denna enkelt avstå från att anmäla 

sig intresserad av deltagande i examensarbetet genom att inte skicka intresse om deltagande 

till intervjuarna. Intervjuarna är medvetna om att inbjudan om deltagande kan väcka tankar 

och reflektion hos den tillfrågade. Förståelse finns hos intervjuarna att informanten kan 

känna sig skyldig, i intervjun, att delge det informanten tror att intervjuarna vill höra. Om en 

allmänsjuksköterska väljer att avstå eller avbryta deltagande finns en lyhördhet hos 

intervjuarna att visa respekt för att minska eventuella skuldkänslor av att inte delta. Om 

känslomässiga reaktioner uppstår under eller efter intervjun kommer erhålls 

http://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.02.015?fbclid=IwAR0oQiWO6ZVsd-_P1d5s-7aMFH3R8Y2y7qOp9vL_RHN3ixI05qXKerL6wDA
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kontaktuppgifter till den berörda informantens företagshälsovård för denne att kontakta om 

så önskas. Kontaktuppgifter till företagshälsovården inhämtas av intervjuarna från 

enhetschefen innan påbörjade intervjuer.  

 

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem? 
 
Att ge personen som blir intervjuad valmöjlighet att välja annan plats om så önskas. Vi 
kommer i examensarbetet utgå från Codex (2002) grundläggande individskyddskrav, vilka 
består av informationskravet, som innebär att personer berörda av examensarbetet ska få 
information om examensarbetets syfte. Samtyckeskravet, medverkan i examensarbetet får 
deltagare själv bestämma över. Konfidentialitetskravet, som innebär sekretess och privat 
behandling av uppgifter vilka berör informanten.  
Ställningstagande kring datainsamlingsmaterial som rör examensarbetet utgår från General 
Data Protection Regulation (GDPR, 2018) föreskrifter och kommer därför bevaras i låst skåp 
hos en av intervjuarna så ingen obehörig har tillgång till det. Under dataanalys och resultat 
kommer specifika citat plockas ut ur intervjumaterialet. Citat där de framkommer namn och 
platser/orter bör enligt Kjellström (2017) avidentifieras för att minska risken att de kan 
kopplas till specifik informant.  Nyttjandekravet handlar om att samla in material för 
examensarbetets ändamål och inte användas till något annat. 

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet? 
 
Vi har valt att fråga allmänsjuksköterskor med förhoppning att kunna lära av deras 
erfarenheter, vilka kan hjälpa oss som framtida sjuksköterskor att hitta egna sätt att finna 
kraft i vårdandet. Samt genom examensarbetet få undersöka/ lyfta vad som kan bidra till 
kraft i vårdandet. 

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras? 
 
Examensarbetet kommer publiceras på webbplattformen Diva-platfrom.se i form av ett 
examensarbete på kandidatnivå.  
En utskriven kopia kommer skickas till berörd enhet.  

16. Övriga upplysningar: 

Studentens namnteckning, ort och datum 
Annika Ek Uppsala 2019-09-18 
Camilla Rosquist 2019-09-18 

Handledares namnteckning, ort och datum 

Agneta Breitholtz Västerås 2019-09-18 

Marie Grufman Pellfolk Västerås 2019-09-18 
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BILAGA F – INFORMATIONSBREV ENHETSCHEF 

Hej!  

Du tillfrågas härmed om godkännande till genomförande av en intervjustudie på aktuell enhet till 

vårt examensarbete på kandidatnivå inom vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Syftet är att 

beskriva allmänsjuksköterskors upplevelse av vad som ger kraft i vårdandet. Om godkännande ges 

finns önskemål om hjälp med kontaktuppgifter till allmänsjuksköterskor inom enheten då målet är 

fem enskilda intervjuer med allmänsjuksköterskor. Önskemål finns även att under intervjuerna få 

vistas i era lokaler om inget annat önskemål från allmänsjuksköterskan ges. De som har tillgång till 

datamaterialet är: Författarna, handledare, opponenter, seminarieledare samt examinatorn. 

 

I vårt examensarbete utgår vi från de grundläggande individskyddskraven vilket innebär att du har 

rätt till information för en tydlig bild av innebörden av ditt samtycke i examensarbetet. Deltagandet i 

examensarbetet är frivilligt vilket innebär att informanten när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande utan specifik orsak och utan negativa följder.  Vi kommer behandla personuppgifter och 

inspelad intervju utifrån General Data Protection Regulation (GDPR) och information om informant 

avseende bland annat kön och etnicitet kommer inte att nämnas i examensarbetet. Inspelat material 

kommer sparas på en USB-sticka samt vara inlåst i privat skåp när det inte används. Insamlat material 

kommer raderas efter godkänd examination. 

 

Vid intresse kontakta författare/studenter via e-post eller telefon så för vi en vidare kontakt 

angående påskrift av samtyckesblankett. Vi ser tacksamt fram emot att få besked från er så snart 

som möjligt.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga  

Vid eventuella funderingar kan du när som helst kontakta oss via e-post eller telefon 

 

Författare/Studenter:                                                            Handledare i examensarbetet: 

Annika Ek:                                                                                 Agneta Breitholtz: 

E-post: aek16001@student.mdh.se                                     E-post: agneta.breitholtz@mdh.se 

Mobilnummer: 0708–571573                                               Telefon: 021-151775 

  

Camilla Rosquist:                                                                     Marie Grufman Pellfolk: 

E-post: crt17001@student.mdh.se                                      E-post: marie.grufman.pellfolk@mdh.se  

Mobilnummer: 0709-660696                                                Telefon: 021-101435 

 

Underskrift Studenter:                                                   Underskrift handledare: 

 

mailto:aek16001@student.mdh.se
mailto:agneta.breitholtz@mdh.se
mailto:crt17001@student.mdh.se
mailto:marie.grufman.pellfolk@mdh.se
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BILAGA G – SAMTYCKESBLANKETT ENHETSCHEF 
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BILAGA H - INFORMATIONSBREV INFORMANTER 

Hej! 

Du tillfrågas här med om att delta i vårt examensarbete på kandidatnivå inom vårdvetenskap med 

inriktning omvårdnad. Syftet är att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av vad som ger kraft i 

vårdandet. Vi söker 5 allmänsjuksköterskor som har intresse att delta i vårt examensarbete. Att delta 

innebär att medverka i en intervju som planeras ta cirka 30–45 minuter. Intervjun kommer 

genomföras enskilt tillsammans med båda intervjuarna, där ena intervjuaren aktivt lyssnar. Intervjun 

spelas in på en mobiltelefon. Innan intervjun startar kommer samtyckesblanketter skrivas under. De 

som har tillgång till datamaterialet är: Författarna, handledare, opponenter, seminarieledare samt 

examinatorn.  

 

I examensarbetet utgår vi från de grundläggande individskyddskraven vilket innebär att du som 

deltagare har rätt till information för en tydlig bild av innebörden av ditt deltagande i 

examensarbetet. Du bestämmer själv över ditt deltagande vilket innebär att du när som helst kan 

välja att avbryta ditt deltagande utan specifik orsak och utan negativa följder. Vi kommer behandla 

personuppgifter och inspelad intervju utifrån General Data Protection Regulation (GDPR) och 

information om dig som informant avseende bland annat kön och etnicitet kommer inte att nämnas i 

examensarbetet. Citat från intervjuerna där det framkommer namn och platser kommer 

avidentifieras. Inspelat material kommer sparas på en USB-sticka samt vara inlåst i privat skåp när 

det inte används. Allt insamlat material kommer raderas efter godkänd examination. 

 

Vid intresse att delta kontakta författare/studenter via e-post eller telefon så för vi en vidare 

kontakt.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga  

Vid eventuella funderingar kan du när som helst kontakta oss via e-post eller telefon 

 

Författare/Studenter:                                                            Handledare i examensarbetet: 

Annika Ek:                                                                                 Agneta Breitholtz: 

E-post: aek16001@student.mdh.se                                     E-post: agneta.breitholtz@mdh.se 

Mobilnummer: 0708–571573                                               Telefon: 021-151775 

  

Camilla Rosquist:                                                                     Marie Grufman Pellfolk: 

E-post: crt17001@student.mdh.se                                      E-post: marie.grufman.pellfolk@mdh.se  

Mobilnummer: 0709-660696                                                Telefon: 021-101435 

 

Underskrift Studenter:                                                   Underskrift handledare: 

 
 
 
 

 

mailto:aek16001@student.mdh.se
mailto:agneta.breitholtz@mdh.se
mailto:crt17001@student.mdh.se
mailto:marie.grufman.pellfolk@mdh.se
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BILAGA I – SAMTYCKESBLANKETT INFORMANT 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

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

 


