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Sammanfattning Humanistiska begrepp som kärlek har idag 
inte fått så stort utrymme i utbildning för 
sjuksköterskor eller ute i 
vårdverksamheterna. Därför var syftet med 
den här studien att belysa vad kärlek kan 
vara i omvårdnad. Studien utfördes som en 
systematisk litteraturstudie. I resultatet 
framkom tre teman: kärlek i relationen 
mellan patient och sjuksköterska, kärlek 
som en osjälvisk handling och kärlekens 
betydelse för patienter och anhöriga. 
Utifrån resultatet utformades en modell 
som visar på att kärlek är en osjälvisk 
handling som innebär att sjuksköterskan 
går utanför ramarna för omvårdnad, där 
motivationen till kärleksfull omvårdnad 
kommer djupt inifrån sjuksköterskan själv 
och att kärlek skapar glädje hos både 
sjuksköterskan och patienten. Det behövs 
mer empirisk forskning om området för att 
förtydliga vad kärlekshandlingar innebär, 
samt mer implementering i utbildning och 
vårdverksamheter för att kärlek ska bli en 
naturlig del av omvårdnaden. 
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Abstract Humanistic concepts such as love has not 
been given much space in education for 
nurses or in healthcare services. The 
purpose of this study was to elucidate what 
love might be in nursing. The study was 
conducted as a systematic literature review. 
The results revealed three themes: love in 
the relationship between the patient and 
nurse, love as a selfless act and the 
importance of love for patients and 
relatives. Based on the findings a model 
was designed that shows that love is a 
selfless act where the nurse goes outside 
the framework of caring, where motivation 
to loving nursing comes from deep inside 
the nurse and love creates happiness for 
both the nurse and the patient. More 
empirical research on the area is needed to 
clarify what the act of love means, and 
more implementation in education and 
health care services are desirable for love 
to be a natural part of nursing. 
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Inledning 
Kärlek är ett ovärderligt begär i varje människas liv då det har en avgörande betydelse i 
mänskliga möten och relationer och därmed har kärlek alltid engagerat människor (Alvsvåg, 
2012). Kärlek relateras ofta till nära relationer som partner, familj, syskon och vänner vilket 
benämns som den naturliga kärleken. Begreppet kärlek är mycket mer omfattande än så och 
inramar både kärleken till nära relationer och den professionella kärleken inom vårdandet. 
Den professionella kärleken betecknas som människokärleken, kärlek till sin nästa (ibid.). Det 
är en betydelsefull del av omvårdnadsvetenskapen då omvårdnad skall utövas utifrån ett 
humanistiskt och holistiskt synsätt (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009; Snellman, 2009). I 
många länder där hälso- och sjukvården ägs och organiseras av staten, är avdelningar ofta 
underbemannade på sjuksköterskor, där sjuksköterskorna har tidsbrist, dåligt betalt och 
resurserna ständigt minskar (Stickley & Freshwater, 2002). Det innebär att sjuksköterskorna 
har hög arbetsbelastning där frustration och utmattning är vanligt vilket kan medföra att 
patienten blir ett irritationsmoment. Frustrationen och utmattningen beror på att 
sjuksköterskan har höga krav från arbetsgivaren vilket kan medföra att patientens behov blir 
bortprioriterade. I dagens samhälle finns det höga teknologiska och byråkratiska krav vilket 
omedvetet kan leda till att sjuksköterskan behandlar patienten som ett objekt (ibid.). 
 
Socialstyrelsen (2005) belyser att sjuksköterskan är skyldig att arbeta utifrån en humanistisk 
människosyn. Det är således betydelsefullt att den humanistiska kunskapen implementeras i 
omvårdnad, blir tydlig i vårdandet, dokumenteras och används i vårdandets akademiska språk. 
Därför är det angeläget att humanistiska begrepp belyses i utbildning för sjuksköterskor, både 
på grund och avancerad nivå, så att kunskapen kan appliceras i den kommande yrkesrollen 
(ibid.). Vårdvetenskapliga begrepp, exempelvis kärlek, hopp, stöd och tröst, är viktiga för att 
kunna vårda människan ur ett helhets perspektiv (Ekeberg, 2012). Vårdvetenskapliga begrepp 
och dess innebörd är även viktiga i vården för att öka kompetensen och kvaliteten i vårdandet 
(ibid.). Enligt Alvsvåg (2012) är kärlek ett begrepp inom omvårdnaden vars innebörd inte är 
så kommunicerat i handling och akademiska texter. Det behövs utbildning i omvårdnad för att 
kunna verkliggöra den professionella kärleken. När kärleken i vårdandet blir synliggjord 
skapas livsmod, hopp och livslust vilket kan hela människan som person eller patient (ibid.). 
Utan kärlek är människan lidande och kärlekshandlingar är avgörande för att lindra 
människors lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Austgard (2012) menar att den 
humanistiska kunskapen hjälper sjuksköterskan att identifiera egna fördomar samt att utmana 
egna förförståelser, vilket gör att den har en betydande roll för sjuksköterskans självinsikt, 
erfarenhetsutveckling och personliga utveckling (ibid.). 
 
 
Bakgrund 
Omvårdnad 
Omvårdnad ska bedrivas utifrån en humanistisk grundsyn (Socialstyrelsen, 2005). Ett av 
konsensusbegreppen i vårdvetenskapen är person eller människa (Bergbom, 2012). Det 
betyder att människan är en deltagare i vården och inte endast en mottagare (ibid.). Enligt 
Socialstyrelsen (2005) innebär humanistisk grundsyn att människan anses vara skapande, 
aktiv och en del i ett sammanhang. Austgard (2012) menar att om den humanistiska 
kunskapen ska få större inflytande i vården bör den bli en del av sjuksköterskans kliniska 
arbete genom kommunikation, handling och dokumentation av grundläggande begrepp inom 
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omvårdnad. För att begrepp som kärlek ska få betydelse inom vården måste det fyllas med en 
meningsfull innebörd för den som vårdar (ibid.). 
 
Åström, Norberg och Hallberg (1995) visar i sin studie att sjuksköterskan har till uppgift att se 
hela patienten som människa, inte endast sjukdomen, och vilket behov av omsorg patienten 
har som person. Eftersom att sjuksköterskan bland annat har till uppgift att administrera 
läkemedel, injektioner och har en hög arbetsbelastning så känner många nyexaminerade 
sjuksköterskor att vid tekniska moment kan patienten förbises och omedvetet bli behandlad 
som ett objekt. Sjuksköterskorna beskriver att det tog ett till tre år innan de kan rutiner och de 
tekniska momenten och först därefter fick omsorgen mer tid (ibid.). Watson (2005) menar att 
det fysiska och tekniska i vården håller på att ta över omvårdnaden, därför är det dags för en 
påminnelse om grunderna i vårdandet, att ta fram den latenta kärleken i omsorgsarbetet. Utan 
kärlekens energi och skönhet stelnar mänskligheten, engagemanget i relationer försvinner 
liksom den själsliga kontakten. Förmågan att kunna älska och att bli älskad ger kraft att 
övervinna smärta (ibid.). Pembroke (2006) beskriver olika mänskliga kvalitéer som krävs för 
att utöva en kärleksfull omsorg till patienterna. Det är kvalitéer så som medkänsla och ömhet, 
lyhördhet, ödmjukhet, ansvar och plikttrogenhet (ibid.). 
 
 
Kärlek 
Begreppet kärlek kommer från fornsvenskans kärleker och är sammansatt av kär och lek. Kär 
kommer från fornsvenskans chier och lek kommer från fornsvenskans leker (Ernby, 2008).   
Synonymer till begreppet kärlek är hängivenhet, dyrkan, tillbedjan, ömsinthet och ömhet 
(Gerhardsen, 2009). Egidus (2008) beskriver ordet kärlek som en känsla sammansatt av 
delaktighet, tillgivenhet och omtanke vilken inom vården kan uttryckas på olika sätt. Enligt 
Eriksson (1991) är kärleken, både att älska och att bli älskad, ett begär, vilket innebär att det 
är något som individen är intresserad av, önskar, har lust till eller längtar efter. Till skillnad 
från ett behov, som kan tillfredställas, ökar begäret vid aktivering. 
 
Kärlek har fyra grundpelare: insikt, ansvar, respekt och omsorg (Fromm, 1995). Med omsorg 
menas att individen genom kärlek faktiskt bryr sig om någon annans liv och välbefinnande. 
Med ansvar menas att kärleken är en plikt, men också att den är frivillig. Kärleken kräver att 
ansvar tas för medmänniskor. Respekt behövs för att kontrollera ansvaret som lätt kan 
utvecklas till äganderättskrav. Innebörden av respekt är att det finns ett intresse för den andra 
människans utveckling. Respekt i kärlek är att tycka om någon som den är och inte som den 
önskas att vara. Insikt är en förmåga att se in i den andra människan och tyda den andres 
känslor även om den andres känslor inte visas utåt. Kärlek är en attityd som innebär att 
människan har en förmåga att älska sina medmänniskor. Kärlek handlar inte om att älska ett 
objekt utan förmågan att älska. Fromm (1995) benämner även förmågan att älska sin nästa 
som broderskärleken. Det handlar om att inte se till de olikheter som finns på ytan utan att 
hitta den mänskliga kärnan som finns inom varje människa.  
 
 
Caritas 
Eriksson (1991) synliggjorde caritasmotivet inom vården. Caritas innebär att genom handling 
uttrycka osjälvisk kärlek till sin nästa (NE, 2013). I begreppet caritas förenas begreppen agape 
och eros (Eriksson, 1991). Eros kommer från grekiskan och står för en kärlek som eftersöker 
njutning (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Enligt Snellman (2009) står eros för den romantiska 
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och lidelsefulla kärleken. Ordet beskrivs av den grekiske filosofen Platon som en drift om den 
inte kontrolleras med förnuft (Eriksson, 1991). Pembroke (2006) menar att eros behövs i 
omvårdnaden då detta inspirerar sjuksköterskan i sitt vårdande arbete genom att producera en 
passion för människan och livet. Enligt Eriksson (1991) har ordet agape beskrivits av den 
svenske teologen och filosofen Nygren som en omotiverad kärlek till sin nästa, det vill säga, 
en spontan kärlek utan krav på att få något tillbaka. Agape har kopplats till kristendomen där 
begreppet symboliserar Guds villkorslösa och omotiverade kärlek till människan. Biskopen 
och filosofen Augustinus förenade begreppen agape och eros till ett gemensamt begrepp, 
caritas (ibid.). 

Enligt Eriksson (1991) ska det kliniska handlandet inom vården till största del utgöras av 
caritasmotivet då detta handlar om den osjälviska kärleken till sin nästa. Detta innebär att 
vårdaren genom kärlek skapar en vårdande gemenskap och ett värde hos patienten, vilket 
leder till att patienten känner sig älskad och bekräftad oavsett tillstånd (ibid.). Caritas är alltså 
en icke-erotisk typ av kärlek som inte kräver någon kärlek tillbaka från vårdtagaren till 
vårdaren, kärleken behöver inte vara ömsesidig (Stickley & Freshwater, 2002). Watson 
utvecklade en teori om tio faktorer som behövs för en caritativ vård (Neil & Tomey, 2006). 
De tio faktorerna är: att bilda ett humanistiskt och osjälviskt värdesystem, inneha tro och 
hopp, utveckla känslighet mot sig själv och andra, utveckla en hjälpande och tillitsfylld 
omsorgsrelation, uttrycka och acceptera positiva och negativa känslor, använda systematiska 
metoder för att lösa problem och ta beslut, utveckla interpersonellt lärande och undervisning, 
se till att miljön är stöttande och skyddande för kroppen, anden och det sociala, tillfredsställa 
mänskliga behov och tillåta existentiella krafter. Watson menar att de tio caritativa faktorerna 
visar ett tydligt samband mellan omvårdnad och kärlek (ibid). 

Enligt Eriksson (1991) utgörs den grundläggande styrkan hos människan av tro, hopp och 
kärlek och att detta har en avgörande del i människans förmåga till caritativ vård. Tron och 
kärleken hör samman då det krävs en tro på den egna kärleken och att den kan framkalla 
kärlek hos någon annan. Eriksson (1991) menar att ett av människans djupaste begär är 
begäret efter kärlek, men att detta inte kan tillfredsställas utan måste underhållas. 

 

Vårdandets kärlek  
Florence Nightingale, Rikke Nissen och Elisabeth Hagemann var sjuksköterskor verksamma 
på 1800-1900 talet (Alvsvåg, 2012).  De menade att kärlek är en grund och en drivande kraft i 
omvårdnad. Det krävs dock både teoretisk och praktisk utbildning för att kunna utföra en 
kärleksfull omsorg, för att kunna använda hjärtat i handlingar. Därför måste blivande 
sjuksköterskor arbeta med sin karaktär och personlighet för att ta fram det goda och för att ge 
kärleken utrymme i vårdandet. Kärleken går från hjärta till hjärta vilket innebär att 
sjuksköterskan mår bra av att ge kärlek till andra (ibid.). Kari Martinsen är en sjuksköterska 
och filosof som började utveckla sina omvårdnadsteorier på 70-talet (Alvsvåg, 2006). Hon 
menar att kärleken till sin nästa inom omvårdnad kräver erfarenhetsbaserad kunskap och att 
det kan läras ut av erfarna sjuksköterskor i konkreta, praktiska situationer. Arman och 
Rehnsfeldt (2006) skriver att kärlek i omsorg och medkänsla skapar healing för både 
sjuksköterskan och patienten. Healing innebär hälsa i kropp, själ och ande (Hover-Kramer & 
Scandrett- Hibdon, 1995). Arman och Rehnsfeldt (2006) skriver att människans vilja att 
fortsätta leva handlar om lidande och lust, där lidandet gör människan mer mottaglig för 
kärlek. Den lidande patienten kan ta emot kärleken i en kärleksfull omvårdnadsrelation, vilket 
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skapar energi hos patienten. En kärleksfull relation börjar med att lära känna patienten och att 
känna empati för patientens lidande. Det skapar förtroende för vårdaren vilket kan ge 
patienten en frihetskänsla och det minskar lidandet. Den lidande och sårbara patientens 
viktigaste behov är trygghet, kärlek och mening. För att kunna lindra lidande hos en människa 
är således kärlekshandlingar avgörande (ibid.). 
 

 

Problemformulering 
Hälso- och sjukvården innefattar hög arbetsbelastning och sjuksköterskor ska utföra flera 
omvårdnadsåtgärder under en kort tid. Tekniska moment i vårdandet som exempelvis 
undersökningar, behandlingar och administrering av läkemedel prioriteras oftast högre än 
själva omvårdnaden. Det kan medföra att patienten inte ses som ett subjekt, människa eller 
person, utan som ett objekt vid vårdtillfället. För att bedriva en god omvårdnad krävs det att 
humanistiska begrepp, till exempel kärlek, belyses, synliggörs, kommuniceras i handling och 
texter, dokumenteras i vårdplaner och därmed utbildas utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet i grundutbildningen till sjuksköterska. Det främjar det goda vårdandet mot hälsa 
och förstärker patientsäkerheten då patienten som helhet vårdas. Kärlek är ett begrepp som 
varje människa kan relatera till då det finns som ett begär hos varje människa. Kärlek i dagligt 
tal beskrivs som kärleken i nära relationer men den professionella kärleken i omvårdnad och 
dess position i utbildning och klinisk vård är otydligt kommunicerad. Därför känns det 
angeläget att lyfta begreppet kärlek och belysa vikten av kärleken i omvårdnad, för att i 
framtiden kunna ordinera professionella kärleksfulla omvårdnadsåtgärder i olika kliniska 
vårdverksamheter.      
 
 
Syfte 
Syftet var att belysa vad kärlek kan innebära i omvårdnad. 
 
 
Metod  
Studien är en litteraturstudie där informationskällorna är vetenskapliga artiklar (Forsberg & 
Wengström, 2013). Empiriska studier har systematiskt sökts fram, kritiskt granskats och 
sammanställts i syfte att finna ny kunskap.  
 
 
Datainsamling 
Först gjordes en osystematisk sökning för att se vad som fanns skrivet om området (Forsberg 
& Wengström, 2013). Efter överblicken av vad som var skrivet valdes sökorden ut för att 
sedan påbörja den systematiska sökningen. Sökorden valdes utifrån problemformuleringen 
och syftet (ibid.). De sökord som valdes ut var kärlek, omsorg, omvårdnad och 
människokärlek. Dessa ord översattes till engelska vilket motsvarar love, caring, nursing och 
altruism. Då sökordet altruism även kan betyda ”osjälviskhet” gav det inga relevanta resultat 
till studien. Efter kontakt med bibliotekarie tillkom sökordet affection vilket betyder kärlek i 
handling. Sökningen skedde i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO eftersom att de 
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innehåller vetenskapliga artiklar om ämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). I 
databaserna söktes orden som ämnesord och användes som CINAHL Headings i CINAHL, 
MeSH Term i PubMed och thesaurus i PsycINFO (Forsberg & Wengström, 2013). De ord 
som inte fanns som ämnesord söktes som fritext eller som ord i titel/abstrakt, se 
sökordsöversikt Tabell 1, bilaga A. För att få resultat som stämde överens med syftet 
kombinerades orden med de booleska operatorerna AND och OR (Karlsson, 2012). 
Trunkering användes för att få med alla ord som börjar med nurse*, vilket innebär att en del 
av ordet ersätts med asterisk (*) (Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterierna för 
artiklarna var att de skulle vara research artiklar skrivna på engelska. Exklusionskriterier var 
artiklar skrivna om djur eller sexuell kärlek. Tidsbegränsning valdes att inte göras då det är 
begränsat skrivet om det valda området. Sökhistoriken går att följa i Tabell 2, bilaga B. 
 
Informationssökningen visade ett begränsat antal vetenskapliga artiklar med empirisk ansats 
om ämnet kärlek. Strategin blev då att studier med ett annat syfte men med ett resultat med 
bifynd som visar vad kärlek kan vara i omvårdnad, valdes och utgör delar av 
resultatredovisningen. Efter att abstrakten lästs på dessa studier valdes de studier där det fanns 
relevant fakta i resultaten. Under sökningen lästes abstrakten gemensamt. För att en artikel 
skulle inkluderas till urval 1, räckte det att A.R. eller M.S.  ansåg att artikeln var relevant för 
studien, för att säkra att relevanta artiklar inte exkluderades (Rosén, 2012). Elva artiklar 
valdes slutligen ut till urval 1, dessa kvalitetsgranskades gemensamt  med hjälp av Olsson och 
Sörensens (2011) bedömningsmall för vetenskapliga arbeten. Efter diskussion uteslöts en 
artikel då den inte var relevant till studiens syfte eftersom att artikeln handlade om 
sjuksköterskans verbala och icke-verbala lyssnande och inte berörde ämnet kärlek. Artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet graderades från grad I till III (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarnas 
abstrakt, syfte, metod, resultat och diskussion poängsattes och därefter summerades poängen. 
Det gav en procentsats som avgjorde om artikeln fick grad I, II eller III. Grad I innebar hög 
kvalitet och grad III innebar låg kvalitet (ibid.). Studier som graderades under grad II ansågs 
inte ha den vetenskapliga kvaliteten för att kunna användas i resultatet. En artikel graderades 
till grad III och uteslöts därför från studien vilket gav nio artiklar till urval 2. 
 
 
CINAHL 
CINAHL användes som databas eftersom den innehåller vetenskapliga artiklar inom 
omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Karlsson, 2012). Första steget var att se vilka 
sökord som fanns som ämnesord i databasen. Love, caring, altruism och affection fanns som 
ämnesord [MH] (Exact Subject Heading), nursing fanns inte som ämnesord och söktes därför 
som fritext. Vid en senare del av datainsamlingen söktes orden care, caring, nurse och 
nursing som [MW] (Word in Subject Heading) för att specificera sökningen ytterligare. 
Sökorden kombinerades med hjälp av boolesk söklogik AND och OR (Karlsson, 2012). 
Första sökningen gjordes med sökorden MH ”Love” AND MH ”Caring” OR ”Nursing” vilket 
gav 43 träffar, av dessa lästes 22 abstrakt igenom och sex artiklar valdes ut till urval 1. Senare 
lades ordet affection till sökningen, samt orden nurse* och care vilket resulterade i 81 träffar. 
Denna sökning gav fyra nya artiklar till urval 1. Från CINAHL valdes sammanlagt 10 artiklar 
till Urval 1.  
 
 
PubMed 
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Databasen PubMed valdes att användas eftersom att den innehåller vetenskapliga artiklar som 
täcker områdena medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). Här 
fanns sökorden love och nursing som MeSH-termer och söktes som [MeSH Major Topic], 
caring och affection fick sökas som fritext eller i [Title/Abstract]. Även här kombinerades 
termerna av boolesk söklogik AND och OR (Karlsson, 2012). Första sökningen med orden 
love, caring och nursing gav 57 träffar. Av dessa träffar var tio artiklar dubbletter från tidigare 
sökning i CINAHL. I denna sökning lästes nio abstract igenom och en artikel valdes till urval 
1. Sökningar med de andra sökorden gav inga relevanta träffar, därmed redovisas inte 
sökningarna i sökhistoriken.  
 
 
PsycINFO  
PsycINFO valdes som databas eftersom att den innehåller artiklar inom beteendevetenskap 
och psykologi, vilket kan härledas till omvårdnad (Karlsson, 2012). Sökorden love, nursing 
och affection fanns som thesaurus. De andra sökorden söktes som fritext. Liksom i PubMed 
och CINAHL kombinerades de olika sökorden med boolesk söklogik AND och OR (Karlsson, 
2012). De artiklar som hittades var antingen dubbletter från tidigare sökningar eller resultat 
som ej var relevanta för studien. Därför redovisas inte sökningar från PsycINFO.  
 
 
Databearbetning  
Nio artiklar valdes ut till urval 2 och artiklarna sammanställdes och sammanfattades sedan i 
en artikelöversikt för kvalitativa studier, se bilaga C1-C9. Resultaten i artiklarna i urval 2 
lästes noga igenom gemensamt. Tre teman framträdde under kvalitetsgranskningen i urval 1. 
Sedan lästes resultaten igenom noggrant och färgkodades utifrån temana som var: osjälviskhet, 
kärlek i handling och kommunikation och kärlek och anhöriga, för att sedan sammanställas 
till studiens resultat. Efter färgkodningen översattes texten i respektive artikel till svenska och 
sedan sammanfattades texterna under respektive tema i ett dokument. Det gav en överblick 
över materialet då likheter och olikheter mellan artiklarna kunde jämföras och sedan 
sammanställas till resultatet. När resultatet sammanställts ändrades namnet på temat kärlek i 
handling och kommunikation till kärlek i relationen mellan patient och sjuksköterska eftersom 
att det stämde bättre överens med innehållet i texten. De andra temana som uppkom var 
kärlek som en osjälvisk handling och kärlekens betydelse för patienter och anhöriga. Efter att 
resultatet sammanställts utformades en modell för kärleksfull omvårdnad. 
 
 
Resultat  
 
Kärlek i relationen mellan patient och sjuksköterska 
Kärleksfull omsorg grundas på relationer, sociala interaktioner och viljan att möta patienten 
som den är (Pejlert, Norberg & Asplund, 2000). Det skapar glädje hos både sjuksköterskan 
och patienten (de Vries, 2004). För att kunna vårda med kärlek är det viktigt att se hela 
patienten och inte endast diagnosen och de medicinska behoven (Fitzgerald, 2006; Pejlert et 
al., 2000). Att vårda kärleksfullt innebär att visa osjälviskhet, ömhet och en känsla för andra 
(Penman, Oliver & Harrington, 2013). Sjuksköterskan kan vara känslomässigt varm mot eller 
röra vid patienten på ett kärleksfullt sätt till exempel genom att klappa patienten på huvudet, 
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ge en puss eller vaka över patienten (Harbaugh, Tomlinson & Kirschbaum, 2004). Det kan 
uppfattas som att sjuksköterskan verkligen ser det mänskliga, unika och sårbara hos patienten. 
Kärlek är även att visa engagemang i vårdandet för patienten och anhöriga (Fitzgerald & van 
Hooft, 2000; Harbaugh et al., 2004; Wahlin, Wieslander & Fridlund, 1995). En nära relation 
till patienten kan vara svår att åstadkomma då den är väldigt ömtålig (Pejlert et al., 2000). Den 
kärleksfulla omvårdnaden kan skapa en intim relation som vilar på respekt, ärlighet och tillit 
mellan patienten och sjuksköterskan (de Vries, 2004; Thomas, Finch, Schoenhofer & Green, 
2005). En kärleksfull omvårdnadsrelation innebär att sjuksköterskan tolererar och accepterar 
den andres vilja (Fitzgerald & van Hooft, 2000). Kärleken svarar på hjälplösheten hos 
patienten, där hjälplösheten omedvetet motiverar sjuksköterskan att göra vad som krävs för att 
främja patientens hälsa vilket innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till fler aspekter, inte 
endast de medicinska (Fitzgerald, 2006).  
 
Hälso- och sjukvårdens intentioner består av omvårdnadsplikter vilket begränsar 
sjuksköterskans möjligheter för kärleksfull omvårdnad (Fitzgerald & van Hooft, 2000). Med 
omvårdnadsplikter menas att vården är grundad på riktlinjer som baseras på vad som är 
mätbart, observerbart och rimligt. Många sjuksköterskor arbetar utifrån säkra grunder som är 
baserade på lagliga skyldigheter på grund av samhällets ökade medvetenhet om 
skyldigheterna i vården. Kärlek i omvårdnad kan ses som att sjuksköterskan går utanför 
normen, att sjuksköterskorna inte arbetar efter sina säkra grunder och är beredda att ta egna 
risker vilket kräver en hög kompetens och motivation. Kärleksfull omvårdnad innebär att 
sjuksköterskan gör det möjligt för patienten att själv bestämma över sin vård genom att låta 
patienten stå i fokus (ibid.). Det sker genom information om vårdförloppet och behandlingar 
samt respekt från en kompetent sjuksköterska (Wahlin et al., 1995). Att vårda utifrån kärlek är 
att gå utanför de traditionella plikterna i omvårdnad och därmed ta fram det beundransvärda, 
osynliga och oförutsägbara i vården (Fitzgerald & van Hooft, 2000). Omsorg anses vara 
grunden i den etiska och professionella förhållningssätt som sjuksköterskan har till patienten. 
Kärlek är något mer, en högre nivå av omvårdnad som erbjuder sjuksköterskan en annan 
dimension av åtaganden och hängivenhet (ibid.). 
 
 
Kärlek som en osjälvisk handling  
I flera studier framkommer det att kärlek i omvårdnad handlar om en förmåga att sätta någon 
annan människa före sig själv (Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van Hooft, 2000; Penman et al., 
2013; Wahlin et al., 1995). Det anses vara ett osjälviskt handlande som innebär en vilja att 
sätta någon annans välmående och lycka före ens eget (Penman et al., 2013). Kärlek beskrivs 
inte vara en omvårdnadsåtgärd som förväntas av sjuksköterskan (Fitzgerald, 2006; Fitzgerald 
& van Hooft, 2000; Wahlin et al., 1995). Det anses vara åtgärder som erbjuds utanför de 
vanliga omvårdnadsåtgärderna (Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van Hooft, 2000). Kärlek i 
handling beskrivs som att med personligt engagemang, göra det lilla extra och inte 
endast ”standardvården”, vilket innebär att sjuksköterskan frivilligt ger något av sig själv till 
exempel tid och kunskap (ibid.). Eftersom att kärleksfull omvårdnad innebär att gå utanför 
omvårdnadsplikterna riskeras sjuksköterskans professionella anseende och framtida 
möjligheter till befordran (Fitzgerald, 2006; Wahlin et al., 1995). Att ge av sig själv ses dock 
inte som att offra något för någon annan då kärleksfull omvårdnad inte utförs på grund av 
belöning eller sjuksköterskans personliga vinning, utan den utförs för att svara till 
hjälplösheten hos en medmänniska (Fitzgerald, 2006). 
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Sjuksköterskorna beskriver det som tillfredsställande när de blir värdesatta av patienten till 
exempel när patienten vågar anförtro sig till en viss sjuksköterska eller visar kärlek tillbaka 
genom att visa uppskattning till sjuksköterskan (Pejlert et al., 2000). I en kärleksfull 
omvårdnadsrelation beskriver en sjuksköterska en tacksamhet och känsla av fullbordande och 
belöning tack vare kärleken från patienten, vilket uppmuntrar till ett kärleksfullt vårdande och 
förstärkte kärleken och omsorgen till patienten (Thomas et al., 2005). Det ger även en känsla 
av tillfredsställelse vilket kan ses som en form av belöning då kärleksfull omvårdnad gör det 
möjligt för sjuksköterskorna att utvidga sin kunskap genom att gå utanför ramarna och 
därmed kunna se konsekvenser i vårdandet (Fitzgerald & van Hooft, 2000). Trots att 
sjuksköterskorna beskriver en tillfredsställelse med att utföra kärleksfull vård anses inte denna 
form av belöning vara en motivationsfaktor till att utföra en kärleksfull vård (Fitzgerald, 
2006). Motivationen till kärleksfull omvårdnad beskrivs komma djupt inifrån sjuksköterskan 
själv genom att identifiera patientens hjälplöshet (Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van Hooft, 
2000; Wahlin et al., 1995).  
 
 
Kärlekens betydelse för patienter och anhöriga  
En röd tråd i samtliga artiklar är att kärlek beskrivs som väldigt betydelsefullt för ett 
kvalitativt vårdande av patienter (de Vries, 2004; Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van Hooft, 
2000; Harbaugh et al., 2004; Lin, 2008; Pejlert et al., 2000; Penman et al., 2013; Thomas et al., 
2005; Wahlin et al., 1995). Sjuksköterskans attityd och beteende påverkar patientens humör 
till stor del (Lin, 2008). En ökad känsla av lidande uppstår när sjuksköterskan inte behandlar 
patienten med omtänksamhet och empati (ibid.). Patienterna känner just kärlek och värme av 
sjuksköterskor som visar värme, omtänksamhet, empati, hänsyn, engagemang i vårdandet och 
kan se vilka mänskliga behov patienten har (Lin, 2008; Wahlin et al., 1995). Det skapar en 
känsla av att den fysiska och psykiska ångesten lindras och en ökad mening i livet hos 
patienten (Lin, 2008). Att få kärlek från familj, vänner och anhöriga ger en stor mening för 
patienten som då upplever ett stort stöd i sin sjukdom (Harbaugh et al., 2004; Lin, 2008). 
Föräldrar som har ett sjukt barn kan känna att de maktlöst tappar kontrollen i föräldrarollen 
(Harbaugh et al., 2004). Föräldrar kan uppleva svårigheter att uppfylla sin roll på grund av 
separation, brist på medicinsk kunskap och ett överväldigande intryck av situationen. 
Kärleksfull omvårdnad bidrar till att föräldrarnas negativa upplevelser av förlusten av sin roll 
som förälder minskar då sjuksköterskan går in och ”tar över” föräldrarollen. Tillit och 
förtroende för sjuksköterskan är viktigt så att föräldrarna kan känna sig trygga när de själva 
inte övervakar barnet (ibid.). En kram av sjuksköterskan vid svåra stunder kan betyda mycket 
eller att sjuksköterskan till exempel gråter tillsammans med mamman som precis förlorat sin 
dotter och håller om det avlidna barnet (Wahlin et al., 1995). En kärleksfull handling av 
sjuksköterskan är att vara personlig, ärlig och rak i vårdandet mot föräldrarna (Harbaugh et al., 
2004). Klar kommunikation minskar risken att föräldrar oroar sig i onödan. Sjuksköterskan 
berättar då om personliga saker och inte endast medicinska och tekniska aspekter i vårdandet. 
Sjuksköterskan tar till exempel tid på sig i kontakten med föräldrar och berättar om episoder i 
vårdandet av barnet som efter nedsövning satte sig upp och log, vilket föräldrarna anser är en 
kärleksfull handling (ibid.). 
 
Familj, anhöriga och vänner gör allt för den vårdbehövande anhöriga trots att det är 
sjuksköterskor där som assisterar och är ett stort stöd (Harbaugh et al., 2004; Lin, 2008; 
Penman et al., 2013). Den spirituella övertygelsen som fokuserar på känslor som kärlek, 
barmhärtighet och osjälviskhet hjälper anhöriga att vårda den behövande patienten (Penman et 
al., 2013). Familj, anhöriga och patienten värdesatte att tillbringa så mycket tid tillsammans 
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som möjligt, eftersom vid svår sjukdom kan tiden kvar tillsammans vara oviss eller knapp 
(Harbaugh et al., 2004; Lin, 2008; Penman et al., 2013). Ett icke- kärleksfullt vårdande mot 
patient och anhöriga anses vara inkompetent personal, att patient och anhöriga inte är en del 
av vårdprocessen, utelämnad information, separation, att sjuksköterskan endast ser de 
tekniska och medicinska faktorerna och inte patienten som person (Harbaugh et al., 2004). 
Brist på empati och omtänksamhet, att inte tala med en mjuk röst och rädsla för att röra vid 
patienten beskivs också som ett icke-kärleksfullt förhållningssätt (Lin, 2008).  
 
 
En modell för kärleksfull omvårdnad 
Utifrån resultatet skapades en modell för att beskriva processen för kärleksfull omvårdnad. I 
resultatet framkommer att motivationen för kärleksfull omvårdnad kom djupt inifrån 
sjuksköterskan själv (Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van Hooft, 2000; Wahlin et al., 1995). 
Motivationen leder till att sjuksköterskan går utanför ramarna för den traditionella vården 
(Fitzgerald & van Hooft, 2000). Kärleksfull omvårdnad innebär en osjälvisk handling där 
sjuksköterskan sätter en annan människa framför sig själv (Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van 
Hooft, 2000; Penman et al., 2013; Wahlin et al., 1995). Det skapar glädje hos både 
sjuksköterskan och patienten vilket kan öka motivationen hos sjuksköterskan (de Vries, 2004). 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

Motivationen 
kommer 
inifrån 

sjuksköterskan 
  

 
 

Sjuksköterskan 
går utanför 

ramarna  

 
Skapar glädje 

hos både 
sjuksköterskan 
och patienten  

 
En osjälvisk 

handling  

Kärleksfull 
omvårdnad 

 9 



 

 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Artikelsökningen skedde i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed då dessa databaser 
innehåller vetenskaplig forskning inom omvårdnad och ansågs därför relevanta till studiens 
syfte. Det höjer studiens validitet då samtliga databaser innehåller artiklar inom omvårdnad 
(Henricson, 2012). Först gjordes en osystematisk sökning och därefter utformades sökorden 
utifrån problemformulering och syfte. Sedan påbörjades den systematiska sökningen i 
databaserna. I början på sökningen var det svårt att hitta artiklar som svarade till studiens 
syfte men när fler sökord hittades och artiklar där delar av resultatet handlade om kärlek 
användes hittades relevanta artiklar. Genom att kombinera sökorden ökade relevansen för de 
artiklar som hittades (Henricson, 2012). Det valdes att inte göra någon tidsbegränsning då det 
inte fanns tillräckligt mycket empirisk forskning inom området. Den äldsta artikeln var från 
1995 men ansågs vara väsentlig för studien. Sedan exkluderades artiklar som handlade om 
sexuell kärlek och om djur då det inte svarade till studiens syfte. Abstrakten lästes igenom på 
de artiklar där titel och nyckelord svarade till studiens syfte. Det räckte att A.R. eller M.S. 
tyckte att artikeln skulle inkluderas i studien vilket höjde säkerheten för att relevanta artiklar 
inte hade exkluderats (Rosén, 2012). Det fanns dock en risk att artiklar som skulle kunna 
användas till studien hade förbisetts. I PubMed resulterade sökningarna mestadels i dubbletter 
vilket innebar att endast en ny artikel hittades till studien. I PsycINFO hittades inga nya 
artiklar då de artiklar som fanns inte var relevanta för studien. Detta kan ses som en svaghet 
då databasen kanske inte hade genomsökts ordentligt. Eventuellt hade fler artiklar påträffats 
om andra sökord hade formulerats. 
 
Artiklarna som använts i studien kommer från olika länder; Sverige, USA, Storbritannien, 
Australien, Taiwan och Singapore. Det kan ses som en styrka då studien får en bredare syn på 
kärlek i omvårdnad, tack vare olika kulturer. Det är även en styrka då dessa länder antas ha 
liknande levnadsstandard som Sverige. Det kan ses som en svaghet att majoriteten av 
studierna inte är utförda i Sverige då det kan ifrågasättas om studiernas resultat kan överföras 
till svensk sjukvård. Samtliga artiklar var kvalitativa vilket är en styrka då det fångar 
upplevelser och beskrivelser av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). Till urval 1 
lästes en kvantitativ artikel, denna valdes bort då den inte svarade till studiens syfte. 
 
Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Olsson och Sörenssens (2011) bedömningsmall 
för kvalitativa studier. Artiklarna granskades gemensamt vilket kan ses som en styrka då det 
ger en högre reliabilitet (Henricson, 2012). Tre av artiklarna graderades till grad II men valdes 
att inkluderas till resultatet då de var relevanta till syftet. Under kvalitetsgranskningen 
framträdde tre teman till resultatet. Samtliga artiklar lästes sedan noggrant igenom och 
färgkodades gemensamt utifrån temana, vilket anses vara en styrka då risken är mindre att 
något förbises i resultaten. Materialet som framkom ur de olika artiklarna sammanställdes 
under respektive tema. Det underlättade sammanställningen till resultatet då det blev enklare 
att se likheter och olikheter mellan artiklarna. Eftersom att syftet var att belysa vad kärlek kan 
vara i omvårdnad ansågs det vara ett strukturerat sätt att bearbeta datan eftersom att det 
underlättade jämförelsen av artiklarna. Om endast resultaten hade lästs och markerats vad som 
kunde användas hade det varit svårare att kategorisera olika teman och sammanställa 
resultatet. Eftersom att det framkom liknande resultat i flera av artiklarna kan det antas att 
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resultatet är trovärdigt. Handledaren läste och kontrollerade resultatbeskrivningen vilket 
stärker trovärdigheten för att resultatet är rimligt (Henricson, 2012). 
 
 
Resultatdiskussion 
Kärlek beskrivs i flera studier som en osjälvisk handling (Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van 
Hooft, 2000; Penman et al., 2012; Wahlin et al., 1995). Det handlar om att sätta någon annans 
lycka och välmående före ens eget (Penman et al., 2012). Kärlek är något som erbjuds utanför 
dagens definition av omvårdnadsplikter då det är något som inte förväntas av sjuksköterskan 
(Fitzgerald, 2006; Fitzgerald & van Hooft, 2000). Detta innebär att sjuksköterskan offrar 
något av sig själv och riskerar sitt eget anseende (Fitzgerald, 2006; Wahlin et al., 1995). 
Sjuksköterskorna ser det dock inte som en uppoffring då den kärleksfulla omvårdnaden inte 
utförs på grund av någon form av belöning (Fitzgerald, 2006). Det kan härledas till Erikssons 
(1991) caritasmotiv som är i paritet med den osjälviska kärlekshandlingen i omvårdnad. I 
caritasmotivet finns begreppet agape vilket innebär en kärlek som inte kräver något tillbaka. 
Enligt Eriksson (1991) skall den största delen av det praktiska handlandet inom omvårdnad 
utgöras av caritasmotivet. Kari Martinsen menar att för att vårda med kärlek behövs 
erfarenhetsbaserad kunskap (Alvsvåg, 2006). Evidensbaserad vård innebär att hälso- och 
sjukvården ska bygga på vetenskaplig grund (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU), 2013). Det krävs dock mer än vetenskaplig kunskap för att utöva en god vård, till 
exempel sunt förnuft, lyhördhet, klinisk blick och personliga värderingar (SBU, 1997). Det 
benämns som beprövad erfarenhet.  Det tycks verka som att sjuksköterskor omedvetet 
använder sig just av caritasmotivet när det handlar om att uttrycka kärlek i omvårdnad. Idag 
verkar det som att det inte finns någon evidens för begreppet kärlek i vården men att 
sjuksköterskor använder sig av beprövad erfarenhet för att visa kärlek i vårdandet. I en av 
studierna, från en psykiatrisk institution, beskriver sjuksköterskorna en önskan av att få kärlek 
från patienterna och att patienterna anförtror sig åt en viss sjuksköterska (Pejlert et al., 2000). 
Detta skiljer sig från de andra studierna, som tar upp osjälviskhet, vilket kan bero på 
skillnader i olika typer av vård. På ett boende förväntar sig kanske sjuksköterskorna att skapa 
en djupare relation till patienterna vilket kräver att patienterna visar kärlek tillbaka till 
sjuksköterskan. Vi anser dock att det borde se likadant ut på olika typer av inrättningar och att 
det är patienten som alltid står i fokus. Fritzgerald (2006) skriver att sjuksköterskorna känner 
en tillfredställelse med att utföra en kärleksfull omvårdnad men tillfredsställelsen är inte en 
motivationsfaktor, utan att motivationen kommer inifrån sjuksköterskan själv. Fredriksson 
(citerad i Levy- Malmberg, Eriksson & Lindholm, 2008) skriver att caritas är motivationen till 
att skapa en relation med patienten. Alltså finns caritas inom oss och det motiverar oss till en 
kärleksfull omvårdnad.  
 
En relation till patienten beskrivs som svår att åstadkomma då den ofta är ömtålig (Pejlert et 
al., 2000). Den kärleksfulla omvårdnaden kan däremot skapa en relation genom respekt, 
ärlighet och tillit mellan patienten och sjuksköterskan (de Vries, 2004; Thomas et al., 2004). 
En sjuksköterska som använder sig av kärlek i omvårdnad accepterar och tolererar den andres 
vilja (Fitzgerald & van Hooft, 2000). Det stämmer överens med vad Fromm (1995) skriver 
om broderskärleken, eller förmågan att älska sin nästa, som handlar om att hitta den 
mänskliga kärnan i andra människor och inte se till de olikheter som vi har på ytan. Kendrick 
och Robinson (2002) menar att för en relation ska kunna skapas mellan patienten och 
sjuksköterskan måste det finnas en ”oskriven regel”, vilket säger att sjuksköterskan inte kan 
uppfylla orealistiska önskningar och att sjuksköterskan inte kommer att kunna vara 
närvarande hela tiden. Denna ”oskrivna regel” är viktig för att sjuksköterskan ska kunna 
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bedriva kärleksfull omvårdnad (ibid.). För att skapa en relation till patienten kanske 
sjuksköterskan ibland måste se bort från vad sjuksköterskan själv anser vara bäst för patienten 
och låta patientens egna vilja gå före sjuksköterskans. För att göra det måste antagligen 
sjuksköterskan se till djupare begär som patienten kan ha. Dessutom måste både 
sjuksköterskan och patienten vara medvetna om att alla begär inte kan bli uppfyllda. Om det 
inte kan accepteras kan det antagligen uppstå en konflikt mellan sjuksköterskan och patienten, 
sjuksköterskan och anhöriga eller inom sjuksköterskan själv. 
 
Kärleksfull omvårdnad kräver att sjuksköterskan ser patientens helhet och inte endast de 
medicinska behoven (Fitzgerald, 2006; Pejlert et al., 2000). Patienterna tycker att 
sjuksköterskorna är kärleksfulla när de ser vilka mänskliga behov som finns (Lin, 2007). En 
vård utan kärlek anses i en studie vara inkompetent personal, att patient och anhöriga inte är 
en del av vårdprocessen, utelämnar information, separation från anhöriga och att 
sjuksköterskan endast fokuserar på medicinska och tekniska moment (Harbaugh et al., 2004). 
Enligt Åström et al. (1995) är det viktigt att sjuksköterskan har en förmåga att se hela 
patienten och inte endast diagnosen. Det beskrivs som svårt för många nyutexaminerade 
sjuksköterskor att använda kärlek i omvårdnaden på grund av att de tekniska momenten är 
högst prioriterade (ibid.). Detta problematiseras av Watson (2005) som anser att det är dags 
att ta fram den latenta kärleken i omvårdnaden. Austgard (2012) skriver att sjuksköterskans 
självinsikt, erfarenhetsutveckling och personliga utveckling ökar tack vare den humanistiska 
kunskapen. Det kan kopplas till Watson (2012) som menar att när sjuksköterskan väver 
samman kärlek och omvårdnad i sitt arbete medvetandegörs det att sjuksköterskeyrket handlar 
om mer än de medicinska och tekniska momenten, sjuksköterskan har mer att erbjuda 
människan. Enligt Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2013) kan patienten uppleva kärleken i 
vårdandet när sjuksköterskan vårdar hela människan som består av kropp, själ och ande. Det 
kräver att sjuksköterskan kan se vad som finns bortom det materiella (ibid.). Det kan visa på 
hur viktigt det är att redan under sjuksköterskeutbildningen belysa begrepp som kärlek för att 
underlätta omvårdnadsarbetet för nya sjuksköterskor. Kärlek i omvårdnad kan antagligen vara 
utvecklande för sjuksköterskan genom att kärleken finns inom oss, som ett mänskligt begär, 
men att den måste hittas, användas och bör få plats i vårdandet. När sjuksköterskan har hittat 
kärleken inom sig utvecklas antagligen sjuksköterskan både som person och i sin yrkesroll. 
Som ett resultat av detta kommer antagligen även sjuksköterskeprofessionen att utvecklas. 
Som sjuksköterska bör det alltså vara lika viktigt att ha kunskap om omvårdnadsvetenskapen 
som om den medicinska kunskapen. Sjuksköterskan bör ha en förmåga att se bortom 
patientens kropp och bejaka patientens begär. Det är även viktigt att ge patienten och anhöriga 
tid, utrymme och lugn och ro för varandra, framförallt i livets slutskede. Kärleken till och från 
anhöriga kan vara viktigt för patientens upplevelse av hälsa i en sådan situation.  
 
För föräldrar till ett sjukt barn är det viktigt att sjuksköterskan tar sig tid till information och 
kärleksfull omvårdnad (Harbaugh et al., 2004). Det är även viktigt att sjuksköterskan tar sig 
tid till anhöriga som har drabbats av en förlust (Wahlin et al., 1995). Det räcker med att 
sjuksköterskan är känslomässigt varm mot, eller rör vid patienten på ett kärleksfullt sätt för att 
det ska uppfattas som att sjuksköterskan verkligen ser det mänskliga, unika och sårbara hos 
patienten (Harbaugh et al., 2004).  Många sjuksköterskor upplever tidsbristen i vården som 
något frustrerande då det hindrar sjuksköterskan att utföra en kärleksfull omsorg (Stickley & 
Freshwater, 2002). I dagens samhälle är många medvetna om den tidsbrist som finns inom 
vården, därför uppskattas det kanske extra mycket av patienter och anhöriga när 
sjuksköterskan verkligen tar sig tid till omvårdnad. Den kärleksfulla omvårdnaden behöver 
dessutom inte vara så tidskrävande. Det framkom inte så tydligt i resultatartiklarna vad en 
kärleksfull handling innebär men Thorkildsen et al. (2013) menar att kärlek uttrycks i hur 
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sjuksköterskan talar med patienten och vilket tonfall som används, ansiktsuttryck och hur 
sjuksköterskan rör vid patienten. Kärlekshandlingarna måste vara diskreta och uppskattas 
mest i en genuin omvårdnadsrelation (ibid.). Beröring kan antagligen uppfattas på olika sätt i 
olika kulturer och därför bör antagligen sjuksköterskan ha en förmåga att känna av situationen. 
 
Sjuksköterskan styrs av lagar och riktlinjer, vilket begränsar möjligheten till kärleksfull 
omvårdnad (Fritzgerald & van Hooft, 2000). Detta har till följd att sjuksköterskan arbetar 
utifrån säkra grunder för att inte gå utanför normen. Kärleksfull omvårdnad kräver att 
sjuksköterskan har en hög kompetens (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2005) är en av grunderna 
i omvårdnad att det ska bedrivas utifrån ett humanistiskt synsätt. Ett av konsensusbegreppen i 
omvårdnad är person eller människa. Det innebär att människan eller patienten är en del av 
vården (Bergbom, 2012). Thorkildsen et al. (2013) menar att kärlek är en plikt men också en 
tyst och osynlig handling i omvårdnaden som inte kan bli framtvingad (ibid.). Eftersom att 
kärleksfull omvårdnad kräver en hög kompetens har antagligen erfarna sjuksköterskor lättare 
att använda kärlek i vården. Det kan anses skrämmande att sjuksköterskor upplever att de blir 
så begränsade på grund av de lagar och riktlinjer som finns inom yrket. Det kan även bero på 
att sjuksköterskan är rädd för att göra något utöver de vanliga rutinerna eller en bristande 
kunskap i vad sjuksköterskan får och inte får göra. Därför är det viktigt att humanistisk 
kunskap och vad det innebär belyses och används i omvårdnadens vardag och att det tysta och 
osynliga medvetandegörs. 
 
Det tycks vara svårt att uttrycka vad kärlek i omvårdnad egentligen är. Modellen som 
utformas i resultatet kan antagligen visa på hur kärlek i omvårdnad kan gestaltas och ge en 
tydlig bild för vad den professionella kärleken kan vara för sjuksköterskan och patienten.  
 
 

Konklusion och Implikation 
Det visar sig att kärlek beskrivs som en osjälvisk handling, där sjuksköterskan sätter andra 
människor framför sig själv. Motivationen till kärlek kommer inifrån sjuksköterskan själv och 
innebär att sjuksköterskan får gå utanför de traditionella ramarna i omvårdnad. Kärleken 
skapar glädje hos både sjuksköterskan och patienten. Det är viktigt för både patienter och 
anhöriga att de känner att de är det centrala i vårdandet. Att vårda med kärlek omfattar alla 
omvårdnadshandlingar och hur sjuksköterskan bemöter patienten och anhöriga. Det är 
betydelsefullt för patienten och anhöriga att få tid tillsammans med varandra då det är viktigt 
för patienten att få närhet och kärlek av anhöriga, speciellt om det är den sista tiden kvar 
tillsammans. I majoriteten av studierna beskrivs ej hur kärlek visas i handling men alla studier 
belyser vikten av kärlek i omvårdnad. Kärlekshandlingar beskrivs i ett fåtal studier, de kan 
vara att sjuksköterskan vidrör patienten på ett kärleksfullt sätt, vakar över patienten och att 
sjuksköterskan inte endast ser de medicinska behoven. Det behövs mer vetande inom området 
akademiskt och kliniskt för att undersöka hur kärlek kan uttryckas. Begreppet kärlek bör även 
implementeras vetenskapligt i utbildning och ute i vårdverksamheter för patienters goda 
vårdande. Där kan även begreppet kärlek diskuteras och utvecklas för att det ska bli en 
naturlig del för sjuksköterskans ordinerade omvårdnadsåtgärder i omvårdnad.  
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dialogue on 
the question 
”what is love 
in nursing”.  
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var att ha en 
sokratisk dialog. 
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kärlek är i 
omvårdnad.”  
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Kvalitativ studie med 
dialog i grupp. 
 
Urval 
Nio deltagare, sju leg. 
sjuksköterskor och två 
andra års 
sjuksköterskestudenter.  
 
Bortfall 
Redovisas ej.  

Kärlek är att gå utanför 
den traditionella 
omvårdnadsplikten. 
Kärleksfull omvårdnad 
sätter patienten i fokus 
där sjuksköterskan 
respekterar de val som 
sjuksköterskan tar. 
Kärlek är något mer än 
omvårdnad och tillåter 
sjuksköterskan att 
utvecklas i sin profession 
och som person. 
Motivationen till 
kärleksfull omvårdnad 
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Harbaugh, B.L., 
Tomlinson, P.S. & 
Kirschbaum, M. 

Parents’ 
perceptions of 
nurses’ 
caregiving 
behaviors in 
the pediatric 
intensive care 
unit. 

Syftet med studien var 
att beskriva föräldrars 
uppfattning av 
sjuksköterskans 
vårdande beteende på 
en 
intensivvårdsavdelning 
för barn. 

Metod 
Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Urval 
19 föräldrar, varav tio 
mödrar och nio fäder, vars 
barn var inneliggande på en 
intensivvårdsavdelning, 
deltog i studien. 
 
Bortfall 
En av papporna hade ej 
möjlighet att delta i studien 
på grund av hög 
arbetsbelastning. 

När sjuksköterskan 
vårdade med kärlek 
uppfattades det att 
föräldrarna som att 
sjuksköterskan såg det 
mänskliga, unika och 
sårbara hos barnet. 
Kärleksfulla handlingar 
var när sjuksköterskan 
var känslomässigt varm 
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Kvalitativ studie- med 
djupgående intervjuer.  
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Bortfall 
2 år efter flytten var det 
endast 11 sjuksköterskor 
kvar. 

Sjuksköterskorna beskrev 
en önskan att får kärlek 
från patienterna genom 
att bli värdesatt av 
patienterna. Det var svårt 
att skapa en relation 
mellan sjuksköterskan 
och patienten. För 
kärleksfullt vårdande var 
viktigt att se hela 
patienten som person och 
inte endast diagnosen. 
Kärleksfullt vårdande ska 
bygga på relationer, 
sociala interaktioner och 
en vilja att möta personen 
som den är.  

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                             
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 
 
 

 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2013 
Australien 
CINAHL 
 
 
 

Penman, J., Oliver, 
M. & Harrington, 
A. 

The relational 
model of 
spiritual 
engagement 
depicted by 
palliative care 
clients and 
caregivers 

Syftet med studien 
var att förklara det 
andliga 
engagemangets 
innersta väsen ur 
palliativa vårdtagare 
och deras vårdares 
perspektiv. 

Metod 
Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer. 
 
Urval 
Fyra palliativa vårdtagare 
och tio vårdare deltog i 
studien. 
 
Bortfall 
Bortfall redovisas ej. 

Kärlek är att visa känslor 
och osjälviskhet för den 
andra. Sjuksköterskan 
kan visa empati och sorg 
med patient och anhöriga. 
Att sätta andra framför 
sig själv visar 
osjälviskhet.  

Grad II 
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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 
USA 
CINAHL  
 

Thomas, D J., 
Finch, P L., 
Schoenhofer, O S., 
& Green, A.  

The Caring 
Relationship 
Created by 
Nurse 
Practitioners 
and the Ones 
nursed: 
Implications 
for Practice.  

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
vården upplevs i 
relation mellan 
sjuksköterskan och 
vårdtagaren.  

Metod 
Kvalitativ metod med 
intervjuer. 
 
Urval 
Det var totalt 14 stycken 
som medverkade i studien. 
Hälften sjuksköterskor och 
hälften vårdtagare.  
 
Bortfall 
Inget bortfall redovisas.   
 
 

En kärleksfull relation 
med patienten fick 
sjuksköterskan att känna 
sig tacksam, fullbordad 
och belönad vilket stärkte 
sjuksköterskans känslor 
av omsorg och kärlek. 
Relationen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten innehåller icke- 
romantisk kärlek. Den 
bygger på respekt, 
ärlighet och tillit.   

Grad I.  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                             
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 
 
 

 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2004 
UK 
CINAHL  

de Vries, K.  Humility and 
its practice in 
nursing  

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
resultat av att tvätta 
obotligt sjuka 
patienters fötter.  

Metod 
Kvalitativ intervjumetod. 
 
Urval 
Urvalet bestod av tio 
sjuksköterskor som tog 
hand om sjuka äldre 
människor och arbetade på 
ett stort sjukhus i London.  
 
Bortfall 
Bortfallet var tre stycken, 
orsak anges inte.  

Kärleksfulla handlingar 
skapar glädje hos både 
sjuksköterskan och 
patienten och kan 
förändra relationen 
mellan sjuksköterskan 
och patienten.   

Grad I.  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                             
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 
 
 

 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

1995 
Sverige 
CINAHL 
 
 

Wahlin, U., 
Wieslander, I., & 
Fridlund, B. 

Loving care in 
the ambulance 
service 

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
kärlek i omvårdnad 
utövas inom 
ambulanssjukvården. 

Metod 
Kvalitativ intervjumetod.  
 
Urval 
14 ambulanspersonal. 
Baserad på erfarenhet, 
ålder, utbildning och kön. 
Tre kvinnor och resten 
män. 
 
Bortfall 
Två stycken sjuksköterskor 
valde att inte delta i studien 
pga tidsbrist som orsak.   

Sjuksköterskan visar 
kärlek genom 
engagemang, medkänsla, 
empati, information, 
hänsyn och respekt mot 
patienten. Sjuksköterskan 
sätter patienten i första 
hand och förväntar sig 
inget i gengäld. 
Motivationen till 
kärleksfull omvårdnad 
ligger djup inne hos 
sjuksköterskan.  

Grad I.  
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