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Sammanfattning För att uppfylla de krav och förväntningar som 

ställs på sjuksköterskan idag är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om vilka upplevelser 
i arbetet som kan påverka arbetsglädje. Syftet 

med litteraturstudien var att belysa upplevelser i 

sjuksköterskans profession som kan främja 

arbetsglädje. Studien visar att upplevelser i 

sjuksköterskans profession kan främja 

arbetsglädje och ha en positiv påverkan på 

arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och det 

yrkesmässiga självförverkligandet. 

Sjuksköterskans syn på den enskilda patienten 

som en unik person kan möjliggöra värdefulla 

möten, som kan påverka både patienten och 

sjuksköterskan positivt. Strävan att arbeta utefter 

teorier och tillvägagångssätt som främjar 

sjuksköterskans upplevelse av att göra skillnad, 

vara engagerad och att vara en del av 

möjligheterna i en positiv utveckling kan leda till 

att sjuksköterskan känner arbetsglädje, 

meningsfullhet och tillförsikt i arbetet. För att 

förbereda sjuksköterskestuderande för den 

kommande yrkesrollen, vore det värdefullt att 

redan under utbildningen lyfta fram vilka 

upplevelser som kan främja arbetsglädje. 

Forskning utifrån det positiva och friska kan 

bidra till ökad förståelse för vad som främjar 

sjuksköterskans arbetsglädje och på så sätt även 

främja sjuksköterskans hälsa. 

 

  



 

 

Title The importance of job satisfaction 

 Nurse´s experiences 

 

  

Author  Jennika Nilsson, Åsa Rybäck  

 

Department  School of Social and Health sciences 

 

Supervisor   Carina Göransson, lecturer, 

   MScN  

 

Examiner   Kärstin Bolse, senior lecturer, PhD  

 

Period  autumn 2012 

 

Pages  10 

 

Key words  Engagement, job satisfaction, nurse, patient, 

relation 

 

Abstract To meet the demands and expectations on nurses 

today it is important that nurses are aware of 

experiences at work that can affect job 

satisfaction. The purpose of this study was to 

illuminate experiences in the nursing profession 

that can promote job satisfaction. The study 

shows that experiences from the nursing 

profession can promote job satisfaction and have 

a positive impact on job satisfaction, job 

commitment and the professional self-realization. 

The nurse's view of the patient as a unique person 

can make valuable meetings possible, which can 

have positive effects for both the patient and the 

nurse. Striving to work according to theories and 

approaches that promote nurses' experience of 

making a difference, be involved and be a part of 

a positive development may promote nurses 

experience of job satisfaction, meaningfulness 

and confidence in work. To prepare nursing 

students for the future professional role, it would 

be valuable during their basic training, to point 

out the experiences that can promote job 

satisfaction. Research from a positive and healthy 

point of view can contribute to increase 

understanding of what promote nurses´ job 

satisfaction and thus also promote nurses´ health. 
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Inledning 

Att arbeta kan ses som ett nödvändigt ont och ur det perspektivet blir arbetet något 

betungande, slitsamt och tråkigt som vi längtar bort ifrån (Sandberg, 2011). Ur ett annat 

perspektiv kan arbetet i sig, förutom status och pengar, även ge hälsa och välbefinnande. 

Arbetsglädje kan vara ett skydd mot arbetsrelaterad ohälsa, speciellt stressrelaterad 

ohälsa (West, 2011). Sjuksköterskans verklighet är både kravfylld och komplicerad, i 

arbetet uppkommer dagligen situationer där den personliga kunskapen och 

engagemanget hos sjuksköterskan kan vara det som skiljer mellan hälsa och ohälsa, 

glädje och sorg, liv och död (Ronsten, 2007). Att arbeta med ett människovårdande 

yrke, som inom hälso- och sjukvården innebär att den egna personen blir ett viktigt 

redskap, vilket är engagerande men i kombination med ett högt arbetstempo kan det 

samtidigt innebära en risk för stressrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Sjukvårdspersonal är en viktig resurs inom hälso- och sjukvården. Hälso- och 

sjukvården har huvudsakligen fokuserat på effektivitet och produktivitet och mindre på 

vad som är viktigt för att utveckla arbetsglädje hos sjukvårdspersonal (Sellgren, Ekvall 

& Tomson, 2008). Många sjuksköterskor upplever arbetssituationen som påfrestande 

både fysiskt och psykiskt. I detta sammanhang blir det viktigt att främja sjuksköterskors 

hälsa. Denna litteraturstudie fokuserar på att belysa vilka upplevelser hos 

sjuksköterskan som kan främja arbetsglädje, eftersom arbetsglädje kan skydda mot 

stressrelaterad ohälsa. 

Bakgrund 

Arbetsglädje 

Ordet arbetsglädje belyser enligt Sandberg (2011) en positiv aspekt på arbete. Termen 

arbetsglädje har sedan länge funnits med i det vardagliga språket men har också en lång 

historia i arbetslivsvetenskapliga sammanhang. När arbetspsykologin växte fram i 

mitten av 1900-talet fick begreppet arbetsglädje en vetenskaplig förankring. Idag ses 

arbetsglädje som ett uttryck för att arbetet upplevs som glädjefyllt, vilket bidrar till 

positiva känslor. Arbetsglädje förknippas med upplevelser av meningsfullhet, 

problemlösning, god kommunikation, att ha roligt och uppfattas som en egenskap som 

en individ kan ha i mer eller mindre utsträckning. Arbetsglädje skapas i samspelet 

mellan individens egenskaper och förhållanden i arbetslivet (Sandberg, 2011). Upplevd 

arbetsglädje ökar prestationen och produktiviteten. Risken för stressrelaterad ohälsa på 

arbetet minskar om medarbetare upplever arbetsglädje, vilket också ökar motivationen 

(West, 2011). Arbetsglädje beror inte bara på själva arbetet i sig, utan även på vilka 

förväntningar individen har på sitt arbete (Lu, While & Barriball, 2005). Arbetsglädje 

har samband med ett kreativt arbetsklimat, sjuksköterskor som arbetar i ett kreativt 

arbetsklimat känner en högre grad av arbetsglädje och stannar i större utsträckning kvar 

på arbetsplatsen (Sellgren, et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans profession 
 

Enligt Dahlborg- Lyckhage (2010) har sjuksköterskeyrket tidigare varit ett kvinnligt 

yrke som utgått ifrån ett kall (livsuppgift) vars främsta uppgift inte var att vårda 

människor utan att uppnå andlig tillväxt. Sjuksköterskeyrket baserades ursprungligen på 

praktiska erfarenheter och kunskaper som fördes vidare mellan 
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sjuksköterskegenerationerna (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Under de senaste 

hundra åren har sjuksköterskans profession genomgått stora förändringar. Samhällets 

utveckling har avspeglat sig i den nya yrkesprofessionen (Fagerström, 2011). Detta har 

medfört att sjuksköterskeyrket har förändrats, vilket har lett till nya arbetsuppgifter och 

en professionalisering av sjuksköterskeyrket. Karaktärsämnet omvårdnad har 

teoretiserats, vilket har medfört att det blivit nödvändigt för sjuksköterskor idag att 

arbeta evidensbaserat. De praktiska kunskaperna har överförts i teorier och 

omvårdnadsmodeller. Omvårdnad som ett specifikt kunskapsområde är grundläggande 

för sjuksköterskans profession. Omvårdnad innefattar ett vetenskapligt kunskapsområde 

och ett patientnära arbete, som utgår från en humanistisk människosyn och omfattar 

kunskap om människan och hennes utveckling ur ett livsperspektiv med hälsa och 

välbefinnande i relation till födelse, ohälsa, lidande och död (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2009a). Sjuksköterskor behöver teorier som verktyg i sitt 

arbete för att kunna möta de krav som ställs på professionen (Willman, et al., 2011). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården tillgodose patientens behov av trygghet i 

vård och behandling genom att den bygger på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet (Socialstyrelsen, 1982). Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska anger att sjuksköterskan ska utföra sitt arbete på ett sätt som präglas av en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten utgör grunden för omvårdnaden (SSF, 2009b). Därför är 

det viktigt sjuksköterskan utövar omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter och 

hänsyn till människors värderingar, vanor och tro (ICN, 2007). Sjuksköterskans 

förståelse av olika dimensioner i vårdandet påverkar och fördjupar hennes syn på sitt 

arbete (Hudacek, 2008). SSF(2010) beskriver att med en gemensam värdegrund som en 

etisk utgångspunkt för det dagliga arbetet kan ett gemensamt förhållningssätt främjas. 

Att reflektera över personliga värderingar och gemensamma värden kan medverka till 

att individen blir medveten om och uppmärksam på värderingar, därmed kan en 

förmåga till etisk medvetenhet utvecklas, vilket ger en möjlighet att agera med denna 

medvetenhet som grund (ibid.). 

 

Omvårdnadsteoretisk ram  

 

Utifrån en salutogen utgångspunkt ställs frågan om vilka faktorer som bevarar och 

förbättrar hälsan. Ett kontinuumsynsätt på hälsa innebär att varje människa har mer eller 

mindre hälsa vid varje tillfälle, individen befinner sig alltid någonstans på en linje 

mellan fullständig hälsa och fullständig ohälsa (Hansson, 2004). Den viktigaste 

salutogena faktorn var enligt Antonovsky (1991) känslan av sammanhang (KASAM). 

Begreppet KASAM innebär en grundläggande upplevelse hos individen av att tillvaron 

är begriplig, hanterbar och meningsfull. Antonovsky ansåg att meningsfullheten var den 

viktigaste faktorn av dem alla. Ett starkt KASAM är förknippat med god hälsa, speciellt 

mental hälsa och ökar individens förmåga att klara sig bra i livet trots stora 

påfrestningar (Lindström & Eriksson, 2010). Det finns många olika teorier som 

fokuserar på resurser för hälsa och livskvalitet och innehåller salutogena delar och 
dimensioner (ibid.). 

Parses omvårdnadsteori om hälsa som mänsklig utveckling har presenterats som ett 

alternativ till det traditionella naturvetenskapliga synsättet på omvårdnad där den 

medicinska modellen styrt det praktiska omvårdnadsarbetet (Johnson Lutjens, Bunting 

& Marchione, 1995). Hälsa är enligt Parse mänsklig utveckling i en oupphörligt 

föränderlig process där människan själv medverkar i skapandet av hälsa. Parse beskriver 

den praktiska omvårdnaden som både vetenskap och konst, omvårdnaden bör innebära 
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att vägleda människor i deras val av olika möjligheter i den ständigt föränderliga 

hälsoprocessen. Genom ömsesidighet och interaktion utvecklas människa och miljö 

tillsammans. Mening, rytmicitet och samtranscendens (överskridande av verkligheten i 

samspel med andra), frihet, äkthet och en flerdimensionell tidsuppfattning är centrala 

begrepp (Johnson Lutjens, et al., 1995). 

Sjuksköterskor på en ortopedisk operationsavdelning och reumatolog enhet på ett 

sjukhus i Kanada deltog i en studie för att utvärdera införandet av ett arbetssätt 

inspirerat av Parses omvårdnadsteori. En av sjuksköterskorna som deltog i under-

sökningen uttryckte att hon inte längre kategoriserade patienterna, utan såg dem istället 

som unika individer, var och en med personliga erfarenheter som formade deras tankar 

och beteende. Denna erfarenhet var en personlig utveckling för sjuksköterskan, vilket 

gjorde att hon kände sig mer hoppfull och upplevde större möjligheter i sitt arbete som 

sjuksköterska (Bournes, 2006). Parses omvårdnadsteori inriktar sig på människans, 

anhörigas och sjuksköterskors strävan att förena och integrera förändring (Johnson 

Lutjens, et al., 1995). 

Problemformulering 

Arbete kan utifrån ett salutogent perspektiv vara en resurs för sjuksköterskans 

upplevelse av hälsa. Arbetsglädje kan minska ohälsa som är relaterad till arbetet och 

skapas i samspelet mellan individen och förhållanden i arbetslivet. Sjuksköterskan kan 

förändra och fördjupa sin syn på arbetet genom att nå en ökad förståelse av olika 

dimensioner i vårdandet. För att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på 

sjuksköterskan idag är det av betydelse att sjuksköterskan är medveten om vilka 

upplevelser i arbetet som kan påverka arbetsglädje både i positiv och negativ riktning. 

Mot denna bakgrund blir det intressant att undersöka vilka arbetslivsrelaterade 

upplevelser hos sjuksköterskan som kan främja arbetsglädje. 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelser i sjuksköterskans profession som kan främja 

arbetsglädje. 

Metod  

Denna studie har genomförts som en litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström 

(2003). 

 

Datainsamling  

Inledningsvis gjordes en osystematisk litteratursökning för att få en uppfattning om 

problemområdet och om vilka sökord som kunde vara relevanta att använda. Därefter 

gjordes sökningar i de elektroniska databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed, då de 

ansågs innehålla artiklar inom omvårdnadsområdet, vilket var relevant för detta ämne. 

Sökorden valdes utifrån studiens syfte och användes i olika kombinationer för att hitta 

relevanta artiklar. De sökord som gav artiklar till denna studies resultat var: nurse - 

patient relations, nurses, nurs*, job satisfaction, work engagement, caring, factors, 

promote. Sökorden kombinerades på olika sätt för att nå artiklar som var relevanta till 

föreliggande studies syfte. Följande sökord användes också, i kombination med tidigare 

nämnda sökord, men gav inga artiklar till resultatet: employee engagement, stories, 
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empathy. Den booleska operatoren AND valdes för att kombinera sökorden vid 

samtliga sökningar. I de fall sökorden fanns som MESH term (PubMed), Major Subject 

(PsycINFO) el. Cinahl Headings (Cinahl) användes de, i övrigt har sökorden använts 

som fritext. Samtliga databassökningar begränsades till tidsperioden från 2005-01-01 

och fram till det datum sökningen genomfördes, och begränsades till att omfatta endast 

artiklar på engelska. I bilaga B redovisas samtliga sökningar som resulterat i artiklar till 

föreliggande studies resultat. Sökningarna resulterade sammanlagt i 522 träffar varav 94 

abstract lästes. Artiklar som handlade om sjuksköterskors upplevelser i förhållande till 

organisation, anställningsförhållanden, speciella sjukdomstillstånd och naturkatastrofer 

exkluderades, liksom artiklar som handlade om hindrande faktorer, utvärdering av 

skalor, modeller och samband mellan olika faktorer. Artiklar som handlade om 

psykiatrisjuksköterskors upplevelser valdes också bort eftersom deras sjuksköterske- 

patient relationer skiljer sig ifrån allmänsjuksköterskan. Artiklar vars titlar stämde 

överens med studiens syfte gick vidare genom att dess abstracts lästes igenom. Slutligen 

gjordes utskrifter av de 14 artiklar vars titlar och abstracts stämde överens med studiens 

syfte. Utskrifterna lästes i sin helhet igenom av bägge uppsatsförfattarna vilket 

resulterade i att ytterligare två artiklar valdes bort. Sammanlagt valdes 13 artiklar ut och 

användes till resultatet i litteraturstudien. En av artiklarna hittades vid manuell sökning i 

en artikels referenslista. 

 

Databearbetning 

Samtliga artiklar som valts ut till resultatet, lästes av bägge uppsatsförfattarna. Därefter 

gjordes en sammanfattning av viktiga delar ur varje artikel, vilka översattes till svenska 

och sammanställdes i en artikelöversikt, bilaga C,D. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

granskades utifrån Willman, et al.( 2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier 

med kvantitativ eller kvalitativ metod. Artiklarnas resultat bearbetades utifrån studiens 

syfte. De upplevelser som sjuksköterskorna i artiklarna beskrivit som främjade 

sammanställdes och kategoriserades i tre delar: att göra skillnad, att känna engagemang 

i yrkesrollen, att vara en del av möjligheterna. 

 

Resultat 

Litteraturstudien visar att upplevelser i sjuksköterskans profession på olika sätt kan ha 

en positiv påverkan på arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och det yrkesmässiga 

självförverkligandet. Upplevelserna som redovisas här har också medverkat till att 

sjuksköterskor känt sig nöjda, glada, upplevt att de gjort rätt yrkesval, haft en bra 

arbetsdag och påverkats positivt. Sjuksköterskornas upplevelser tydliggörs under 

rubrikerna: att göra skillnad, att känna engagemang i yrkesrollen, och att vara en del av 

möjligheterna. 

 

Att göra skillnad 

 
En djup mänsklig kontakt och anknytning till patienten medverkade enligt två av 

studierna till att sjuksköterskor upplevde yrkesmässigt självförverkligande (Pavlish & 

Hunt, 2012; Perry, 2005; Perry 2007). En djup mänsklig kontakt med patienten innebar, 

ur sjuksköterskeperspektivet, att bekräfta det personliga värdet, försvara värdighet, 

främja hopp och hjälpa patienten att hitta mening i sjukdomsupplevelsen (Perry, 2005). 

Några av studierna visade att när sjuksköterskor upplevde gemenskap (Perry, 2007), en 
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nära samverkan (Perry, 2005) och ett nära samspel (Perry, 2007) med patienter och 

anhöriga, där de tog del av patienternas liv och tilläts göra skillnad (Pavlish & Hunt, 

2012; Perry, 2005), påverkades sjuksköterskorna positivt (Perry, 2007), kände 

tillfredställelse i arbetet (Perry, 2005) och kände sig stolta över att vara sjuksköterskor 

(Pavlish & Hunt, 2012). Nyutexaminerade sjuksköterskor i en studie, upplevde att när 

de kände patienten som en individ, utöver ett sjukdomstillstånd och en omvårdnadsplan 

bidrog det till känslan av en bra arbetsdag, vilket uttrycktes med följande citat: ”Du vet 

exakt vilken omvårdnad varje person behöver och det är verkligen tillfredsställande att 

kunna ge, alla de speciella… de små saker som verkligen gör skillnad för den personen” 

(Jackson, 2005, s.88). Sjuksköterskor i Perrys studie (2008) verkade tillfredställda när 

de upplevde att de hade möjlighet att hjälpa patienter med att utföra grundläggande 

dagliga funktioner och åstadkomma bekvämlighet för patienterna, när deras förmåga var 

nedsatt på grund av sjukdom. Enligt Christiansen (2008) ökade prestation, engagemang 

och glädje i omvårdnadsarbetet när sjuksköterskor hade en känsla av ansvar och 

identifikation med patientens återhämtningsprocesser. En beskrivning av ansvarskänsla 

återges även av Perry (2008), där en av sjuksköterskorna beskrev att det i vissa 

komplicerade patientsituationer kunde krävas hela hennes kritiska tänkande och 

kreativitet för att hitta en lösning men när sjuksköterskan lyckades med det kände hon 

sig mycket uppfylld. Pavlish & Hunt (2012) beskriver att de roller sjuksköterskor ansåg 

vara meningsfulla i förhållande till patienten var alla relationsbaserade (advokat-, 

katalysator- och omvårdnadsrollen). Sjuksköterskor var nöjda med sitt yrke eftersom de 

kunde tillgodose behoven hos de sårbara på ett framgångsrikt sätt, vilket 

sjuksköterskorna upplevde som en belöning (Perry, 2008). Christiansen (2008) beskrev 

att uppleva tacksamhet från patienter kan bidra till känslan av att göra ett meningsfullt 

arbete. Majoriteten av sjuksköterskorna i Pavlish & Hunts studie (2012) upplevde det 

meningsfullt att visa människor att de var betydelsefulla och de brydde sig om dem. 

 

Att känna engagemang i yrkesrollen 

 

Upplevelsen av att tillhandahålla vård av god kvalitet och av att samarbeta med 

kvalificerad vårdpersonal beskrivs av sjuksköterskor i flera studier som berikande, 

tillfredställande och bidrog till en bra arbetsdag (Hallin & Danielsson, 2006; Jackson, 

2005; Perry, 2005). 

Känslan av kontroll det vill säga att ha arbetssituationen under kontroll och överblick 

över vad som utspelade sig på vårdavdelningen upplevdes av sjuksköterskor som 

vitaliserande, gav dem en känsla av att ha uppnått något och bidrog till deras 

beskrivning av en bra dag (Christiansen, 2008; Hallin & Danielsson, 2006; Jackson, 

2005). Christiansen (2008) beskriver att sjuksköterskornas känsla av att ha kontroll över 

vad som utspelade sig på avdelningen inkluderade att en patientcentrerad omvårdnad 

uppnåtts och gick alltså gick djupare än att få arbetet gjort på ett ytligt sätt. 

Hallin & Danielsson beskrev i sin studie (2007) sjuksköterskans upplevelse av att ha en 

situation under kontroll: ”Att ha situationen under kontroll är som att få en 

vitamininjektion när allt går bra och det är möjligt att hantera en kaotisk situation”( s. 

1226). En sjuksköterska beskrev enligt Wu (2010) att det personliga intresset för 

omvårdnad bör finnas, det spelar ingen roll hur mycket feedback en sjuksköterska får 

om inte arbetsinsatsen kommer ifrån hjärtat. Självkänsla i yrkesrollen och belåtenhet 

med det dagliga ansvaret i sjuksköterskearbetet främjade sjuksköterskors engagemang i 

arbetet enligt en studie av Rivera, Fitzpatrick & Boyle (2011). Prestation, engagemang 

och glädje i omvårdnadsarbetet ökade när sjuksköterskor hade en känsla av ansvar och 

identifikation med patientens återhämtningsprocesser (Christiansen, 2008). 
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Sjuksköterskors personliga intresse för omvårdnad var nyckelfaktorn för 

sjuksköterskornas arbetsengagemang i en studie av Wu (2010). En av studierna visar att 

självtranscendens (att rikta uppmärksamheten mot någon annan än sig själv) främjar 

arbetsengagemang, sjuksköterskor i undersökningen hade mer energi och var mer 

hängivna och uppslukade av arbetet när de hade en högre nivå av självtranscendens 

(Palmer, Griffin, Reed & Fitzpatrick, 2007). Sjuksköterskors upplevelse av att ha ett 

meningsfullt arbete (Bjarnadottir, 2011; Pavlish & Hunt, 2012)bidrog till att 

upprätthålla arbetsengagemanget (Bjarnadottir, 2011) och medverkade till en känsla av 

yrkesstolthet (Pavlish & Hunt, 2012). 

 

Att vara en del av möjligheterna 

 

Sjuksköterskors förtroende för sin egen förmåga att uttrycka omsorg och upplevelse av 

att göra någonting väl, komma överens med patienter, att veta vad som behöver göras 

för patienterna och att förstå deras vård hade ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelse och bidrog till upplevelsen av en bra dag (Amendolairs, 2012; 

Jackson, 2005). Att ha förmåga att ta snabba beslut och att kunna agera utifrån en 

allmän bild av varje given situation upplevdes som stimulerande av sjuksköterskor 

(Hallin & Danielsson, 2006) och upplevelsen av att ha gjort det rätta gav 

tillfredsställelse. Wu (2010) beskriver att en sjuksköterska troligen har lätt för att 

relatera till människor om hon upplever engagemang eftersom en engagerad 

sjuksköterska tycker om att interagera med patienter. En av sjuksköterskorna som 

deltog i studien uttryckte: "Jag tror att det är relaterat till en individs personlighet, om 

du gillar detta arbetet kommer du att göra ditt bästa för att passa in i det och vara 

delaktig.” ( Wu, 2010, s. 58). Sjuksköterskor (Hallin & Danielsson, 2006) fick en känsla 

av välbefinnande och professionell och personlig utveckling när de upplevde att det 

fanns tid för att prata med och stödja patienten. Stödet beskrevs vara både i glädje och 

djup sorg. Att ta sig an utmaningar, bidra till en positiv utveckling för någon och att 

följa en människa genom ett händelseförlopp till ett framgångsrikt resultat bidrog till 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och känsla av meningsfullhet (Pavlish & Hunt, 

2012; Perry, 2007). En av sjuksköterskorna i studien beskrev att problemlösning var 

viktigt för henne och att hon varje dag undrade hur mycket av hennes förmåga som 

skulle bidra till en positiv utveckling för någon den dagen (Pavlish & Hunt, 2012). 

Chang, Li, Wu & Wang (2010) visade att optimism, självkänsla och en proaktiv 

personlighet hade positiv inverkan på arbetsglädje. I Perrys studie (2008) gav flera av de 

tillfrågade sjuksköterskorna exempel på att ha utfört omvårdnad, som var unik för 

individens behov. Studien beskrev att sjuksköterskors tillfredsställelse verkade större 

när de upplevde sitt sätt att möta patientens behov som kreativt eller oväntat. En av 

sjuksköterskorna berättade att det i vissa svåra patientsituationer kunde krävas hela 

hennes kritiska tänkande och kreativitet för att hitta en lösning, men att lyckas med det 

gjorde att hon kände sig mycket uppfylld. Sjuksköterskor (Wu, 2010) upplevde att den 

personliga anpassningsförmågan kan hjälpa sjuksköterskan att hantera sina känslor och 

på så sätt uppnå arbetsengagemang. Detta illustrerades med följande citat: ”Ibland har 

patienter eller anhöriga orimliga krav. Vissa ber om ursäkt till dig och om de inte gör 

det, säger jag till mig själv att det är ok. Alla har känslor. Du måste hantera dina känslor 

och inte låta dem påverka dig. Du måste anpassa dig.” (Wu, 2010, s. 59). Upplevelsen 

av att höra till, att vara accepterad, att komma överens med arbetskamrater och att 

uppskatta deras sällskap bidrog till upplevelsen av en bra dag och var utvecklande för 

arbetsengagemanget (Jackson, 2005; Wu, 2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien bygger på 13 vetenskapliga artiklar som framtagits i de elektroniska 

databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Syftet med studien var att belysa vilka 

upplevelser i sjuksköterskans profession som kan främja arbetsglädje. Sökorden som 

författarna ansåg vara de viktigaste i relation till syftet användes som MESH term 

(PubMed), Major Subject (PsycINFO) eller Cinahl Headings (Cinahl), även andra 

sökord har använts som fritext. Sökorden som använts kombinerades på olika sätt för att 

få relevanta artiklar utifrån studiens syfte. Ett flertal av artiklarna återfanns mer än i en 

databas, vilket tolkades som att artiklar som var relevanta utifrån studiens syfte hittats, 

därför gjordes inte fler sökningar eller sökningar i ytterligare databaser. Det är trots det 

möjligt att ytterligare användbara artiklar hade kunnat hittas med andra sökord eller i 

andra databaser. Artiklar som handlade om sjuksköterskors upplevelser i förhållande till 

yttre faktorer som organisation och anställningsförhållanden exkluderades, vilket kan 

vara en svaghet i studien då det kan ha funnits någon artikel bland dem som kunnat 

användas i resultatet. Då syftet var relaterat till upplevelser hos sjuksköterskan, valdes 

de delar av artiklarnas resultat ut som var relevanta för syftet, detta kan ha påverkat 

resultatets omfattning. Willman, et al., (2011) protokoll för kvalitetsbedömning för 

kvalitativ eller kvantitativ metod användes för att granska samtliga 13 valda 

resultatartiklars vetenskapliga kvalitet, 9 av artiklarna var av kvalitativ metod, 4 artiklar 

av kvantitativ metod. Antalet poäng räknades samman och räknades om i procent av den 

totala poängsumman för varje artikel, vilket redovisas i artikelöversikten. Medelkvalitet 

bedömdes motsvara ett värde inom intervallet 40-64,9 %, hög kvalitet motsvarade ett 

värde mellan 65-100%. Samtliga artiklar bedömdes vara av medel eller hög kvalitet, 

ingen av artiklarna bedömdes vara av låg kvalité, vilket kan tolkas som positivt för 

litteraturstudien. Då syftet i denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser kan 

det tolkas positivt för studien att artiklarna övervägande var av kvalitativ metod, vilket 

kan ge en fördjupad förståelse av sjuksköterskors upplevelser. Artiklarna som var av 

kvantitativ metod handlade även de om sjuksköterskors upplevelser, därför ansågs de 

vara relevanta för litteraturstudien. Undersökningsunderlaget är större i de kvantitativa 

artiklarna då de hade fler deltagare vilket kan tolkas som positivt för resultatet. 

Artiklarna som användes som underlag för resultatet var relativt nya då sökningarna 

gjordes från 2005-01-01 och fram till 2012-12-09, vilket kan ses som en styrka för 

resultatet. Artiklarna kom ifrån Canada, Norge, Storbritannien, Sverige, Taiwan och 

USA, trots att artiklarna kom ifrån olika länder och olika världsdelar hade de många 

likheter. De flesta artiklarna baserades på studier där antalet kvinnliga sjuksköterskor 

övervägde men även manliga sjuksköterskor var representerade. Det kan ses som en 

brist för studien att det inte var fler manliga deltagare i studierna men kan även spegla 

verkligheten då sjuksköterskeyrket fortfarande är ett kvinnodominerande yrke. 

Litteraturstudien innehöll 3 artiklar ifrån samma författare vilket kan ses både som en 

svaghet och en styrka. Det kan innebära en fördel på så sätt att författaren har djupa 
kunskaper inom ämnet men kan även vara negativt då författarens tidigare studier kan 

påverka resultatet i de efterföljande studierna. Litteraturstudien har genomförts för att få 

större kunskap inom området om vilka upplevelser hos sjuksköterskan som kan främja 

arbetsglädje. Det finns lite skrivet inom det aktuella ämnet, vilket kan ha medfört att 

materialet begränsats. Samtidigt kan litteraturstudien ge en översikt om vilken forskning 

som har genomförts inom ämnet. 
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Uppsatsförfattarna är sjuksköterskor, har arbetat inom sjukvården i många år och har 

förförståelse för det valda ämnet. Resultatet i litteraturstudien kan ha påverkats av den 

personliga tolkningen av artiklarna som valts ut till resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Att göra skillnad 

Ett yrkesmässigt självförverkligande kan uppnås genom att sjuksköterskor åstadkommer 

djupa anknytningar till personer i omvårdnaden (Perry, 2007). Sjuksköterskor från olika 

inriktningar har beskrivit att de känt sig som mest nöjda när de tillåtits att göra skillnad i 

en nära samverkan med patienter och anhöriga (Perry, 2005). Djup mänsklig kontakt har 

av sjuksköterskorna beskrivits innebära att bekräfta det personliga värdet, försvara 

värdighet, främja hopp och hjälpa patienterna att hitta mening i sin sjukdomsupplevelse 

(Perry, 2005). Denna djupa mänskliga kontakt var enligt Perry (2005) ett centralt tema 

för sjuksköterskor i deras yrkesmässiga självförverkligande. 

Enligt Parses omvårdnadsteori bör omvårdnaden innebära att vägleda människor i deras 

val av olika möjligheter i den ständigt föränderliga hälsoprocessen. Omvårdnadens mål 

är att förhöja människans självupplevda livskvalitet. Detta mål kan enligt Parse uppnås 

genom intersubjektivt (person till personrelation som innebär äkta närhet) deltagande i 

människors och anhörigas liv. Genom ömsesidighet och interaktion utvecklas, enligt 

Parses teori människa och miljö tillsammans (Johnson Lutjens, et al., 1995). Att 

använda omvårdnadsteorier i arbetet hjälper enligt Bournes (2006) sjuksköterskor att 

engagera sig i mer meningsfulla relationer med patienter och anhöriga, att främja 

patienter och anhörigas ansvarstagande och samtidigt känna sig mer nöjd som 

sjuksköterska. Sjuksköterskornas beskrivningar visar att en djup mänsklig kontakt och 

djup anknytning till patienten där sjuksköterskorna tillåts göra skillnad kan främja 

arbetsglädje (Perry, 2005; Perry, 2007). Beskrivningarna kan relateras till Parses 

omvårdnadsteori där ett intersubjektivt deltagande i människors och anhörigas liv kan 

bidra till en god omvårdnad för patienten och arbetsglädje hos sjuksköterskan. 

Omvårdnadsteorier kan användas som ett verktyg för att skapa en meningsfull relation 

mellan sjuksköterskan och patienten, vilket i sin tur främjar sjuksköterskans 

arbetsglädje och möjligheten att utföra en god omvårdnad. 

Pavlish & Hunt (2012) beskriver att de roller sjuksköterskor ansåg vara meningsfulla i 

förhållande till patienten var alla relationsbaserade (advokat-, katalysator- och 

omvårdnadsrollen). I Perrys studie (2007) framkom liknande resultat som visar att både 

personen som mottar vård och vårdgivaren kan förändras genom en upplevelse som ger 

ömsesidigt avtryck. Mötet mellan sjuksköterskan och patienten är grunden för 

omvårdnaden. Hur sjuksköterskan förhåller sig till de personer sjuksköterskan möter i 

utsatta situationer kan spela en avgörande roll för hur de upplever vården och för deras 

möjligheter till återhämtning. Det behöver skapas tillit i samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten för att ett ömsesidigt förtroende ska utvecklas så att de 

gemensamt kan arbeta med att förbättra patientens subjektiva hälsa (SSF, 2009a). 

Hallberg (2010) beskriver att vi i mötet med andra kan få en sannare bild av vilka vi är 

och av verkligheten. Det mesta som skänker våra liv glädje och mening finner vi i 

kontakten med andra. Mänskliga möten bygger på omgivningens förmåga att skapa 

förtroende, tillit och ömsesidighet. I ett verkligt möte ryms ömsesidig respekt och 

lyhördhet och på så sätt kan en kreativitet födas som för samhället vidare på ett hållbart 

sätt (ibid.). Det är betydelsefullt för patientens hälsa och livskvalitet att sjuksköterskan 

skapar en tillitsfull relation till patienten, vilket i sin tur kan bidra till att sjuksköterskan 
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känner större arbetsglädje. Sjuksköterskans arbetsklimat bör vara utformat så att det 

finns möjlighet att skapa förtroende, tillit och ömsesidighet både i relation till patienter, 

anhöriga och arbetskamrater. Detta kan leda till äkta mänskliga möten som främjar 

kreativitet och arbetsglädje. 

 

Att känna engagemang i yrkesrollen 

 

Upplevelsen av att tillhandahålla högkvalitativ vård medverkade enligt Perry (2005) till 

att sjuksköterskor kände sig mycket nöjda med sitt yrke, vilket kan jämföras med 

resultatet i Jacksons studie (2005) där sjuksköterskor på ett liknande sätt uttryckte att 

känslan av att ha uppnått vård av god kvalitet bidrog till upplevelsen av en bra 

arbetsdag. Sjuksköterskorna i Christiansens studie (2008) uppgav att deras känsla av att 

ha kontroll över vad som utspelade sig på avdelningen inkluderade att en 

patientcentrerad omvårdnad uppnåtts. Omvårdnad sker på personnivå, den människosyn 

sjuksköterskan har är därför grundläggande för hur begreppen hälsa och omvårdnad 

förstås, för hur omvårdnaden utformas av sjuksköterskan och därmed för möjligheterna 

att utöva god omvårdnad (SSF, 2009a). Patientbegreppet fokuserar på sjukdom och 

behandling, personbegreppet omfattar andra värden, resurser och prioriteringar. 

Begreppet personcentrerad vård relateras både nationellt och internationellt till god 

omvårdnad och beskrivs som en vård vars strävan är att synliggöra hela personen och 

att jämställa andliga, existentiella, sociala och psykiska behov med fysiska behov. 

Personcentrerad vård innebär att ha respekt för den enskilda personens upplevelse och 

uppfattning av hälsa, ohälsa och sjukdom, att bekräfta denna tolkning och att ha den 

som utgångspunkt i arbetet med att främja personens hälsa. Det personliga perspektivet 

värderas i personcentrerad vård likvärdigt jämfört med vårdgivarens professionella 

perspektiv (SSF, 2010). Enligt Antonovsky (1991) kan sjuksköterskans hälsa och 

förmåga att klara sig bra i livet främjas genom dessa upplevelser. 

En fördjupad kunskap om patienten som person gör att sjuksköterskans upplevelse av 

meningsfullhet i arbetet ökar, samtidigt blir bilden av patienten mer mångfacetterad och 

begriplig. Detta i kombination med sjuksköterskans yrkeskunskaper och erfarenhet ökar 

möjligheten att utöva god omvårdnad. Sjuksköterskans upplevelse av kontroll och av att 

ge en högkvalitativ vård kan bidra till känslan av hanterbarhet vilket tillsammans med 

upplevelsen av begriplighet och meningsfullhet kan öka känslan av sammanhang. 

 

Att vara en del av möjligheterna 

 

Amendolairs studie (2012) visade att sjuksköterskors förtroende för sin egen förmåga 

att uttrycka omsorg hade ett positivt samband med arbetstillfredsställelse, vilket 

anknyter till Pavlish & Hunt (2012) som i sin studie beskriver det meningsfulla i 

upplevelsen av att medverka. En av sjuksköterskorna i studien berättade att hon varje 

dag på väg till arbetet undrade hur stor del av hennes förmåga som skulle medverka till 

en positiv utveckling för någon under arbetsdagen. 

Perrys studie (2008) visade att sjuksköterskors tillfredsställelse verkade större när de 

upplevde sitt sätt att möta patientens behov som kreativt eller oväntat. Enligt Sellgren et 

al., (2008) har arbetsglädje samband med ett kreativt arbetsklimat. Vi tror att det är 

betydelsefullt att sjuksköterskor ges möjlighet att vara kreativa eftersom det främjar 

arbetsglädje. Att ta sig an utmaningar och att följa en människa genom ett 

händelseförlopp till ett framgångsrikt resultat bidrog till sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse (Perry, 2007). Sjuksköterskor som är lyhörda, beslutsamma och 

inte oroar sig för prestige, presterar ett bättre arbete. En förutsättning är att 
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sjuksköterskorna har en god självkännedom och tillit till den egna förmågan (Ström, 

Marklund & Hildingh, 2006). Kunskap och tillit till den egna förmågan är en nödvändig 

förutsättning för att en individ ska kunna känna sig säker och ha egenkontroll (Fossum, 

2007), vilket kan relateras till begreppet hanterbarhet. Detta kan appliceras på 

sjuksköterskan, där trygghet även kan skapas i dialog med arbetskamrater. Wus studie 

visade att upplevelsen av att höra till och att vara accepterad av arbetskamrater bidrog 

till att utveckla arbetsengagemanget (Wu, 2010). Hallberg (2010) skriver att 

upplevelsen av att främja hälsa kan stärka känslan av sammanhang både på individ-, 

grupp- och på samhällsnivå. När vi främjar hälsa blir vi en positiv kraft i samhällets 

utveckling både lokalt och globalt. Förståelsen för att man genom att arbeta 

hälsofrämjande också främjar en hållbar samhällsutveckling, kan ge känslor av glädje, 

lust och en vilja att verkligen må bra, vilket kan bli en kraftkälla för individen i arbetet. 

Förutom sjuksköterskans tilltro till sig själv och den trygghet som kan skapas i dialog 

med arbetskamrater har sjuksköterskan tillgång till stöd i sin profession av 

styrdokument som t.ex. sjuksköterskans kompetensbeskrivning och av verktyg i form av 

omvårdnadsteorier och evidensbaserad kunskap. Vi anser att eftersom dessa olika 

former av stöd, som bygger på en humanistisk människosyn, hjälper sjuksköterskan att 

utföra en god omvårdnad så bidrar de även till sjuksköterskans arbetsglädje. 

Konklusion 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskan i sin yrkesroll bör sträva efter att arbeta 

utefter teorier och tillvägagångssätt, som främjar sjuksköterskans upplevelse av att göra 

skillnad, vara engagerad i yrkesrollen och att vara en del av möjligheterna i en positiv 

utveckling. Denna strävan kan leda till att sjuksköterskan känner större arbetsglädje, 

meningsfullhet och tillförsikt i utövandet av sin profession. 

Arbetsglädje, arbetsengagemang och självförverkligande relaterat till yrkesrollen hos 

sjuksköterskor kan bidra till en förbättrad vårdkvalitet och omvårdnad för patienter och 

anhöriga. Sjuksköterskans syn på den enskilda patienten som en unik person kan 

möjligöra värdefulla möten, som kan påverka både patienten och sjuksköterskan 

positivt. Meningsfullhet är en upplevelse som genomsyrar resultatet i denna 

litteraturstudie . Relationer med patienter, anhöriga och arbetskamrater är betydelsefulla 

för sjuksköterskans arbetsglädje. 

Implikation 

För att förbereda blivande sjuksköterskor för den kommande yrkesrollen, vore det 

värdefullt att redan under sjuksköterskeutbildningen lyfta fram faktorer och upplevelser 

som kan främja arbetsglädje. Genom att lyfta fram det unika i att arbeta med människor 

kan sjuksköterskeyrket göras mer attraktiv. Ytterligare forskning kan bidra till ökad 

förståelse för vad som främjar arbetsglädje hos sjuksköterskor. Vi ser ett behov av 

forskning, som utgår från det positiva och friska, i arbetet med att förbättra hälsan hos 

hälso- och sjukvårdens personal. Vi föreslår att sambanden mellan sjuksköterskors 

arbetsglädje och hälsa undersöks mer i framtida studier, detta kan gynna både 

sjuksköterskor och arbetsgivare på längre sikt. 
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Bjarnadottir., A. Work engagement 

among nurses in 

relationally 

demanding jobs in 

the hospital sector. 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor med 

relationellt krävande 

jobb såg på 

arbetsengagemang, och 

deras erfarenheter när 

det gäller att behålla 

engagemanget i yrken 

som traditionellt 

förknippas med både 

belastningsskador och 

utbrändhet.  

Fakta insamlades in genom 

semistrukturerade djup intervjuer 

med tio engagerade sjuksköterskor 

som arbetade på ett medelstort 

sjukhus . Intervjuerna bearbetades 

med hjälp av en fenomenologisk-

hermeneutisk metod, inspirerad av 

Giorgi’s fenomenologiska metod.  

Sjuksköterskornas upplevelse av 

att ha ett meningsfullt arbete 

bidrog starkt till att upprätthålla 

engagemanget.  
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tionsår 

Land 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
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Norge 

Cinahl 

 

Christiansen, B. Good work – how 

is it recognised by 

the nurse? 

Syftet var att belysa 

hur sjuksköterskor 

skildrar händelser som 

avspeglar och ger 

bekräftelse på att 

sjuksköterskorna har 

gjort ett bra arbete.  

Fakta som framkommit i studien 

kommer ifrån semistrukturerade 

djupintervjuer som genomfördes 

under våren 2005 och som inriktade 

sig på bekräftelse/erkännande av ett 

väl utfört arbete. Det var 10 

informanter varav 9 arbetade på 

sjukhus och 1 på vårdcentral.  

En känsla av ansvar och 

identifikation med patientens 

återhämtnings processer kan ge 

näring till prestation, 

engagemang och glädje i 

omvårdnad. Sjuksköterskorna 

verkar få en känsla av att ha 

(uppnått något) kopplat till att de 

känner att de har kontroll över 

vad som faktiskt händer på 

avdelningen. Det går djupare än 

att få arbetet gjort på ett ytligt 

sätt och inkluderar en patient 

centrerad omvårdnad. Att 

uppleva tacksamhet från 

patienter kan bidra till känslan av 

att göra ett meningsfullt arbete.  

Hög (68,7%) 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

Cinahl 

Hallin. K & 

Danielsson. E. 

Registered nurses' 

experiences of 

daily work, a 

balance between 

strain and 

stimulation: a 

qualitative study. 

Syftet var att beskriva 

legitimerade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av sitt 

dagliga arbete. 

Deskriptiv kvalitativ 

uppföljningsstudie som 

genomfördes med 15 svenska 

legitimerade sjuksköterskor 6 år 

efter att de tagit sin examen. 

Intervjuer utfördes med 

konversations strategi och användes 

för data insamling. Innehållsanalys 

användes för att hantera texten i 

intervjuerna.  

Att möta patienter och 

kvalificerad vårdpersonal är 

berikande: En känsla av 

välbefinnande och professionell 

och personlig utveckling 

framkom när det fanns tid för att 

prata med och stödja patienten. 

Stödet beskrevs i både glädje och 

djup sorg. Att ha situationen 

under kontroll. Att ha situationen 

under kontroll är som att få en 

vitamininjektion, när allt går bra 

och det är möjligt att hantera en 

kaotisk situation. Att ha förmåga 

att ta snabba beslut och att kunna 

agera utifrån en allmän bild av 

varje given situation upplevdes 

som stimulerande av 

sjuksköterskor och upplevelsen 

av att ha gjort det rätta var 

tillfredsställande. 

  

Hög (75%) 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Storbritanni

en 

PubMed 

Jackson, C. The experience of 

a good day: a 

phenomenological 

study to explain a 

good day as 

experienced by a 

newly qualified 

RN. 

Syftet var att förklara 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

erfarenhet och 

beskrivning av en bra 

dag. 

Fenomenologisk beskrivande 

studie. Åtta nyutexaminerade 

sjuksköterskor, som deltog i ett 

rotationsprogram för att utveckla 

kliniskt självförtroende och 

kompetens deltog i studien. Varje 

deltagare intervjuades två gånger 

och dessutom gjordes en grupp-

intervju för att klargöra teman.  

Följande teman bidrog till 

beskrivningen av en bra dag: 

Göra någonting väl(I can do this 

- feeling). Deltagarnas 

uppfattning om hur de kommer 

överens med patienter. Att veta 

vad som behöver göras för 

patienterna och att förstå deras 

vård. Ha kunskap om patientens 

sjukdom men även att känna 

patienten som en individ inte 

bara som ett tillstånd och en 

omvårdnadsplan. ”Känslan av att 

ha uppnått något . En känsla av 

att ha uppnått vård av god 

kvalitet, känslan av att ha lärt sig 

något. Fått arbetet gjort Att ha en 

känsla av kontroll över vad som 

faktiskt hände på avdelningen 

gav en känsla av att ha 

åstadkommit något. Du behöver 

teamwork. Komma överens med 

teamet och att uppskatta deras 

sällskap. 

Hög (81 %) 

 

  



 

 

Bilaga C5 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

USA 

Cinahl 

Pavlish, C., Hunt, R. An Exploratory 

Study About 

Meaningful Work 

in Acute care 

Nursing. 

Syftet var att utveckla 

en djupare förståelse 

för sjuksköterskors 

uppfattning av 

meningsfullt arbete och 

de samverkande 

faktorer som påverkar 

att finna menings- 

fullhet arbetet.  

Utifrån en narrativ design 

intervjuades två grupper av 

sjuksköterskor (13 allmän 

sjuksköterskor och 13 

sjuksköterskor i akutsjukvård) De 

använde sig av en kategorisk 

innehållsanalys med Atlas. ti Data 

Management Software. Analysen 

utfördes separat för varje grupp. 

Denna artikel rapporterar resultaten 

som gäller sjuksköterskor i 

akutsjukvård.  

Tre huvudteman av meningsfullt 

arbete: Kontakt/Anknytning: De 

flesta deltagarna kopplade 

meningsfullhet till att visa 

människor att de har betydelse 

och att jag bryr mig om dem. 

Bidra/medverka: Problemlösning 

är viktigt för mig och jag tänker 

varje dag när jag går till arbetet, 

Vad kommer att hända idag? Hur 

mycket av min förmåga kommer 

att kommer att bli det som gör att 

utvecklingen vänder [för någon] 

idag? Att se till att 

grundläggande behov blev 

tillgodosedda: Sjuksköterskor 

som beskrev ett svårt arbete och 

långa timmar, men att göra något 

meningsfullt gjorde dem ”stolta 

över att berätta för människor, 

Jag är sjuksköterska. De roller 

som sjuksköterskan beskrev i för 

som meningsfulla i förhållande 

till patienten, var alla 

relationsbaserade 

advokat/katalysator/omvårdande. 

Hög (67 %) 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Canada 

PubMed 

Perry. B. Core nursing 

values brought to 

life through 

stories. 

Syftet var att avgöra 

vad som bidrar till 

sjuksköterskors 

yrkesmässiga 

självförverkligande. 

 

Den filosofiska grunden för denna 

tolkande studie är fenomenologi. 

Potentiella deltagare rekryterades 

genom annonsering i ett flertal 

sjuksköterske-tidskrifter och genom 

presentation på konferenser, där 

sjuksköterskor blev inbjudna att 

besöka undersökningens hemsida på 

internet. Data, i form av berättelser 

samlades in med en innovativ on-

line undersökningsteknik (”Web-

based narrative exchange”). Under 

ett års tid samlades mer än 100 

berättelser från sjuksköterskor in. 

Datainsamling och analys pågick 

samtidigt. För att vara sann mot 

informanterna användes 

sjuksköterskornas egna ord när 

resultaten rapporterades. För att öka 

studiens validitet fortsatte en 

kontinuerlig e-mail dialog med 

informanterna i några fall, och 

beskrivningen av de olika temana 

sändes till informanterna för 

granskning . 

Sammanfattningsvis var de 

viktigaste resultaten av denna 

studie att sjuksköterskor som 

upplever att de tillhandahåller 

högkvalitativ vård och gjorde 

starka kopplingar med patienter, 

också oftast var mycket nöjda 

med sin karriär. Sjuksköterskor 

från de olika inriktningarna 

kände sig mest nöjda när de 

upplevde nära samverkan med 

patienter och anhöriga, som tillät 

dem att göra skillnad. Denna 

djupa mänskliga kontakt var det 

centrala temat för 

sjuksköterskorna i deras 

yrkesmässiga 

självförverkligande. Ur 

sjuksköterske perspektivet 

innebar den djupa mänskliga 

kontakten med patienter att 

bekräfta det personliga värdet, 

försvara värdighet, främja hopp 

och hjälpa dem att hitta mening i 

sin sjukdoms upplevelse. 

Hög (75 %) 
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Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med Kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Storbritanni

en & Irland 

CINAHL 

 

Perry, B. Finding 

professional 

fulfilment in caring 

for older people. 

Syftet var att i den 

fenomenlogiska 

studien var att 

definiera vad som ger 

yrkesmässigt 

självförverkligande för 

sjuksköterskor som 

vårdar äldre 

människor. 

En Internet datainsamlingsmetod 

har utvecklades för att värva och ta 

emot data från ett stort inter-

nationellt urval av sjuksköterskor. 

Detta var i form av en forsknings 

webbplats som innehöll en inbjudan 

att delta, bakgrunden till studien 

mm och en ”drop box” för formulär 

och medgivande. 

Informanter samlades in genom 

annonsering i olika tidsskrifter, som 

hänvisades till internetsidan, svar 

erhölls ifrån Europa, Canada och 

USA, över 100 svar användes i 

studien. Deltagarna uppmanades att 

återkalla stunder när de känt att de 

gjort rätt i sin karriär val att vårda 

äldre människor. De blev sedan 

ombedda att skriva en berättelse för 

att beskriva sin upplevda erfarenhet. 

 

Mänsklig anknytning. Sjuk-

sköterskor rapporterade att de 

upplevt yrkesmässigt själv-

förverkligande när de uppnår 

stark anknytning med äldre 

människor i deras vård. De 

beskrev att de kände sig 

bekräftade i sitt yrkes val när de 

upplevde nära samspel med 

patienter, där de tilläts att göra 

skillnad. Att dela resan. 

Sjuksköterskor i studien beskrev 

att många av deras mest 

tillfredsställande ögonblick 

inträffade när de delade en del av 

livsresan med äldre människor i 

omvårdnaden av dem. Sjuk-

sköterskor uttryckte tillfreds-

ställelse när de tog sig an 

utmaningar och följde män-

niskan genom ett händelse-

förlopp till framgångsrikt 

resultat. Ömsesidigt avtryck. 

Både patienten som mottar vård 

och vårdgivaren kan förändras 

genom upplevelse. Hemligheten 

med en tillfredställande 

sjuksköterska - patient relation är 

omvårdnadens transformerande 

potential.  

Medel (62,5%). 
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Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med Kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Canada 

Cinahl 

 

 

Perry, B. Shine on: 

Achieving Career 

Satisfaction as a 

Registered Nurse. 

Syftet var att 

fokuserade på 

upplevelsen av 

karriärtillfredsställelse 

bland registrerade 

sjuksköterskor. 

Fenomenologisk, tolkande studie. 

Semistrukturerade intervjuer hölls 

med 8 sjuksköterskor som svarat ja 

på frågan om de älskar sitt 

sjuksköterskearbete. Potentiella 

deltagare rekryterades genom 

affischer på sjukhus, inbjudningar 

på webbplats och från mun till mun 

med en snöbolls urval. 

Upholding the Vulnerable: De 

sjuksköterskor som var nöjda 

med sitt arbete drogs till 

sjuksköterskeyrket eftersom de 

hade en önskan att skydda de 

sårbara. Att kunna tillgodose 

behoven hos de sårbara på ett 

framgångsrikt sätt var 

sjuksköterskornas belöning och 

anledningen till att de var nöjda 

med sitt yrke. Going the extra 

Mile: Flera av de tillfrågade i 

denna studie gav exempel på att 

ha utfört 

omsorg/vård/omvårdnad, som 

var unik för behoven hos en viss 

person. Tillfredsställelsen 

verkade större när 

sjuksköterskornas sätt att möta 

detta behov var kreativt eller 

oväntat.” Ibland krävs hela mitt 

kritiska tänkande och kreativitet 

för att hitta en lösning på svåra 

patient situationer, men när jag 

lyckas med det känner jag mig 

mycket uppfylld (positiv känsla). 

Hög (68,75%) 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

Cinahl 

Wu, M. Perceptions of 

Work engagement 

of Nurses in 

Taiwan. 

Syftet var att utforska 

de faktorer som 

påverkar Taiwanesiska 

sjuksköterskors 

engagemang med sitt 

arbete. 

Etnografisk metod med deltagande 

observation och semistrukturerade 

formella intervjuer. Studien 

genomfördes på två avdelningar, 

den med lägst respektive högst 

personalomsättning bland de 

medicin- kirurgiska avdelningarna 

på en regional 

undervisnings/utbildnings sjukhus i 

Taiwan. Totalt 28 sjuksköterskor 

rekryterades, 14 på varje avdelning.  

Personliga faktorer som enligt 

studien bidrar till utvecklingen 

av arbetsengagemang hos 

sjuksköterskor i Taiwan.  

Intresse: Tretton deltagare från 

bägge avdelningarna förklarade 

att deras personliga intresse för 

omvårdnad var nyckel faktorn 

som bidrog till deras arbets - 

engagemang. Du måste vara 

intresserad, annars hur mycket 

feedback du än får, gör du bara 

ett ytligt arbete och arbetar inte 

från ditt hjärta. 

Personlighet: En engagerad 

sjuksköterska tycker om att 

interagera med patienter, och 

hon kommer troligen att ha lätt 

för att relatera till människor. 

Upplevd tillhörighet och 

acceptans av kollegor: En känsla 

av tillhörighet och acceptans 

hänvisar till en emotionell och 

psykologisk känsla att vara del 

av en grupp. 

 

Medel (64,5%) 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

USA 

Cinahl 

Amendolair, D. Caring behaviors 

and job 

satisfaction. 

Syftet var att 

undersöka förhållandet 

mellan sjuksköterskans 

sätt att uttrycka omsorg 

och arbetsglädje. 

I en beskrivande korrelations studie 

tillfrågades 5000 (N = 1091) 

sjuksköterskor som slumpmässigt 

valts ut bland 11624 registrerade 

sjuksköterskor som arbetade på 

medicinsk-kirurgiska enheter på 

akutvårdssjukhus i Nord- och Syd-

Carolina. Svarsfrekvensen var 34 % 

(1717) av dem svarade 626 inte upp 

mot inklusionskriterierna. Slutligen 

deltog 1091(22 %) sjuksköterskor i 

undersökningen. Två frågeformulär 

användes: CES (Caring Efficacy 

scale), IWS (index av 

arbetstillfredsställelse) och ett 

demografiskt formulär. 

Deltagarna hade förtroende för 

sin egen förmåga att uttrycka 

omsorg. Samband sågs mellan 

Caring Efficacy scale (CES), 

index av arbetstillfredsställelse 

(IWS), och de 6 delarna i IWS. 

 

 

Hög (80 %) 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Taiwan 

Cinahl 

Chang,Y. H., Li, 

H.H., Wu, C.M., 

Wang, P.C. 

The influence of 

personality traits 

on nurses' job 

satisfaction in 

Taiwan. 

Syftet var att studie 

empiriskt undersöka en 

uppsättning av 

personlighetsdrag 

baserat på inre 

självutvärderingar i 

förhållande till trivsel 

bland sjuksköterskor i 

Taiwan, och identifiera 

viktiga 

personlighetsdrag för 

att bidra till 

sjuksköterskors 

tillfredsställelse i 

förhållande till arbete. 

 

En tvärsnittsundersökning. Fyra 

instrument och ett demografiskt 

formulär användes i 

datainsamlingen. De fyra 

instrumenten var: The Rosenberg 

Self-Esteem Scale, The Proactive 

Coping Scale, The Job Satisfaction 

of Nurses och The Life-Orientation 

Test-Revised. Deltagarna var 314 

sjuksköterskor (89 % svarsfrekvens) 

från olika medicinska enheter på två 

regionala sjukhus i Taiwan. 

Deltagarna var till 99 % kvinnor. 

Bortfall 37 st.( nästan 10 %). 

Alla personlighets variabler i 

denna studie visade tydliga 

mönster av meningsfyllda 

relationer till 

arbetstillfredsställelse. 

Personlighetsdrag av optimism, 

självkänsla, proaktiv 

personlighet var positivt 

relaterade till arbetsglädje. 

 

 

Hög (65 %) 

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=E8-fUK62M6jy4QT1mIDQBw&hl=sv&prev=/search%3Fq%3DThe%2Binfluence%2Bof%2Bpersonality%2Btraits%2Bon%2Bnurses%2527%2Bjob%2Bsatisfaction%2Bin%2BTaiwan.%26hl%3Dsv%26biw%3D1017%26bih%3D463%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://www.researchgate.net/researcher/68727014_Y_H_Chang/&usg=ALkJrhjHu_5C8wsE-gZ6YeGcNKzPEepL9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=E8-fUK62M6jy4QT1mIDQBw&hl=sv&prev=/search%3Fq%3DThe%2Binfluence%2Bof%2Bpersonality%2Btraits%2Bon%2Bnurses%2527%2Bjob%2Bsatisfaction%2Bin%2BTaiwan.%26hl%3Dsv%26biw%3D1017%26bih%3D463%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://www.researchgate.net/researcher/54823193_H-H_Li/&usg=ALkJrhgzkLpilguN8yVWDL7h2cFQNQ0umQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=E8-fUK62M6jy4QT1mIDQBw&hl=sv&prev=/search%3Fq%3DThe%2Binfluence%2Bof%2Bpersonality%2Btraits%2Bon%2Bnurses%2527%2Bjob%2Bsatisfaction%2Bin%2BTaiwan.%26hl%3Dsv%26biw%3D1017%26bih%3D463%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://www.researchgate.net/researcher/61115254_C_M_Wu/&usg=ALkJrhi2mRBzi7KCJHZXfrgWiMozZS9EoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=E8-fUK62M6jy4QT1mIDQBw&hl=sv&prev=/search%3Fq%3DThe%2Binfluence%2Bof%2Bpersonality%2Btraits%2Bon%2Bnurses%2527%2Bjob%2Bsatisfaction%2Bin%2BTaiwan.%26hl%3Dsv%26biw%3D1017%26bih%3D463%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://www.researchgate.net/researcher/14455292_P_C_Wang/&usg=ALkJrhiv-DkEVoIvboV5w8Kwqq1hVBdOEg
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod        

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

 

Palmer, B., Griffin, 

M., Reed, P., & 

Fitzpatrick, J. 

Self-transcendence 

and work 

engagement in 

acute care staff 

registered nurses. 

Syftet var att utforska 

nivåerna och relationen 

mellan själv- 

transcendens och 

arbetsengagemang hos 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvård. 

Pamela Reeds teori om själv 

transcendens användes som 

begreppsram för denna studie.  

Self-transcendens Scale, Utrecht 

Work Engagement Scale och ett 

demografiskt frågeformulär 

besvarades av en lämplighets urval 

av 84 sjuksköterskor (80 kvinnor/4 

män) som deltog i en årlig 

akutsjukvårdskonferens i norra 

Illinois.  

Det framkom ett positivt 

samband mellan själv 

transcendens och engagemang i 

arbetet. Sjuksköterskor som hade 

en högre nivå av 

självtranscendens hade även mer 

energi och var mer hängivna och 

uppslukade av sitt arbete. 

 

Hög (65 %) 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

Cinahl 

Rivera, R. R., 

Fitzpatrick, J. J., & 

Boyle, S. M. 

Closing the RN 

Engagement Gap. 
Which Drivers of 

Engagement 

Matter? 

Syftet var att 

undersöka förhållandet 

mellan sjuksköterskors 

uppfattning av 

tillgänglighet/närvaro 

av faktorer som 

främjar engagemang 

och deras arbetsplats 

engagemang. 

Faktorer som främjar engagemang 

och nivån på sjuksköterskas 

engagemang mättes på 510 

legitimerade sjuksköterskor från ett 

stor akademiskt universitets center i 

en storstad. Information om 

undersökningen mailades till alla 

sjuksköterskor på sjukhuset - 1592 

st., 510 (32 %) svar erhölls. 

Frågeformulär - NES(Nurs 

engagement survey) 

Inklusionskriterier: alla anställda 

sjuksköterskor oansett anställnings 

status, ålder, härkomst, kön, skift, 

utbildning eller klinisk enhet. 

Resultatet indikerade att Passion 

för omvårdnad- index (denna 

faktor refererar till belåtenheten 

som är relaterad till det dagliga 

ansvaret i sjuksköterske arbetet 

och graden av självkänsla hos 

sjuksköterskan härrör från att 

vara en sjuksköterska). Det  

 var den enda signifikanta 

främjande faktorn som 

påverkade sjuksköterskornas 

nivåer av engagemang när alla 

de övriga faktorerna 

kontrollerades. 

 

Hög (73 %) 

 


