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Sammanfattning    
 
Bakgrund och problemformulering: Vi belyser historiskt hur en god sjuksköterska borde och 
bör vara, vilka dygder förutsattes samt vilka krav som ställs idag utifrån yrkets profession. 
Vårdandet är en moralisk verksamhet där moraliska frågeställningar uppstår och sjuksköterskor 
behöver moralisk känslighet för att kunna fatta rätt beslut för patienterna. Sjuksköterskorna vill 
ge god vård och vara goda. Förutsättningen för att kunna ge god vård är bland annat en god 
arbetssituation. Arbetsmiljön för sjuksköterskor är istället påfrestande och rapporter om 
sjukskrivningar visar att stressrelaterade besvär har ökat de sista åren. Genom att få kunskap om 
sjuksköterskors upplevelser lyfter vi upp problemet.  
Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av sitt yrke och vad som möjliggör att 
vara en god sjuksköterska.  
Metod: En litteraturstudie med grund av analys av kvalitativ forskning. I analysgången 
användes Evans (2002) fyra faser i analysprocessen.  
Resultat: Tre huvudteman och elva underteman identifierades: Möjliggörande av den goda 
vården förtydligades med hjälp av patienten i centrum, engagemang, empati och värdighet och 
meningsfullhet i arbetet. Möjliggörande av utveckling inom professionen sker med hjälp av 
kunskapsutveckling, självförtroende och egenskapers betydelse. Möjliggöra balans i moralisk 
stress beskrivs som hot mot sina ideal, tiden som ett gissel, samarbete och humor och 
accepterad som ny sjuksköterska. 
Diskussion: Det meningsfulla i sjuksköterskans arbete visar sig som närhet till patienten, att ge 
den goda vården, att trivas med sina kolleger och att känna sig kompetent. Å andra sidan 
framkommer det tydligt att kampen mellan vilja och realitet, brist på tid och kollegialt stöd leder 
till moralisk stress och frustration. Att behålla en viss distans i form av ”en svalkande 
likgiltighet” under pressande förhållanden, är nödvändigt för att skydda sig mot utbrändhet. 
Upplevelser av arbetssituationen samt hur svårigheter hanteras, skiljer sig mellan 
nyexaminerade och erfarna sjuksköterskor.  
Nyckelord: Upplevelser, god, moralisk stress, tid, meningsfullhet, arbetsmiljö, sjuksköterskan 
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INLEDNING 

Vi vill med detta arbete uppmärksamma och väcka tankarna till sjuksköterskans arbete. 
Vi har dels som undersköterskor och nu i vår sjuksköterskeutbildning uppmärksammat 
den stora arbetsbelastningen, som varje sjuksköterska måste bemästra. Vi förstår att 
situationen för nyexaminerade sjuksköterskor kan vara skrämmande. Känslan av att inte 
räcka till kan utveckla känslor av otillräcklighet, som kan leda till ett tvivlande på sig 
själv, sin förmåga och kompetens kan plötsligt bli vacklande. Då kan steget inte vara 
långt ifrån upplevelse av ohälsa och tankarna väcks att kanske lämna sitt yrke. Ändå 
valde vi som idag snart är färdiga sjuksköterskor det här yrket. Dagligen möter vi i vårt 
arbete sjuksköterskor, som vi kan ha som förebilder. Hur de är som personer och hur de 
hanterar svårigheter, ger oss en bild av hur en god sjuksköterska bör vara.  
 
I arbetet med människor kommer sjuksköterskan inte ifrån att använda sig själv som 
redskap. Sjuksköterskan strävar efter att ge god vård till patienten och samtidigt se 
patientens hela livssituation. I arbetet krävs att sjuksköterskan har en förståelse för 
patienten och det kan ta tid att utveckla sig själv i sin roll som sjuksköterska. Avsikten 
med föreliggande studie är att ge ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelse och 
arbetssituation. 
 
BAKGRUND 

Psykosociala arbetsmiljön inom vården 
Den psykosociala arbetsmiljön är på många sätt påfrestande för den som arbetar inom 
hälso- och sjukvård. I en undersökning av Arbetsmiljöverket (2005) visade sig att inom 
hälso- och sjukvården finns det en högre procentandel gällande olika negativa 
arbetsmiljöfaktorer jämfört med andra branscher. Exempelvis anges lite eller inga korta 
pauser, att inte själv bestämma arbetstakten eller arbetsuppläggningen, våld eller hot om 
våld. 
 
Cirka 1600 arbetssjukdomar anmäldes under 2004, varav 73 % var på grund av 
psykosociala besvär och 8 % stod för utbrändhet. Utbrändhet är den svenska 
översättningen av burnout och enligt Socialstyrelsen (2003) är begreppet mer en 
metafor än en medicinsk term. Socialstyrelsen (2003) rekommenderar istället att 
använda termen utmattningssyndrom för ett tillstånd som uppfyller följande kriterier: 
fysiska och psykiska symptom på utmattning under minst två veckor på grund av flera 
stressfaktorer, som har förelegat under minst sex månader; brist på psykisk energi 
(minskad uthållighet, minskad företagsamhet, förlängd återhämtningstid efter psykisk 
belastning). De psykiska symptom beskrivs som koncentrationssvårigheter, nedsatt 
förmåga att hantera krav, känslomässig labilitet och irritabilitet, sömnstörning och 
kroppslig svaghet. Det fysiska symptomen visar sig som bröstsmärtor, hjärtklappning, 
allmän värk, mag-tarmbesvär och yrsel.  
 
Enligt Arbetsmiljöverket (2005) har stressrelaterade och psykiska besvär inom hälso- 
och sjukvården fördubblats sedan 1997. I arbetsmiljöverkets rapport visar det sig att 
sjuksköterskorna står för de flesta antal sjukskrivningar bland samtliga vårdyrken. De 
vanligaste bidragande faktorerna som uppgetts i arbetsskadeanmälningarna är 
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arbetstakten, arbetsmängden, otydliga och oförenliga krav, relationer med överordnade 
samt kollegor och traumatiska upplevelser så som rädsla och hot.  
 
Stress och utmattningssyndrom som en konsekvens av arbetsmiljöfaktorer och den nära 
relationen med patienten, har länge varit i fokus av olika studier. Edwards, Burnard, 
Coyle, Fothergill och Hannigan (2000) belyser i sin litteraturöversikt om stress och 
utbrändhet, att ökad arbetsmängd, ökad administrativt arbete och brist på resurser leder 
till upplevelser av stress och utbrändhet. Severinssons studie (2003) om moralisk stress 
och utbrändhet visar hur höga krav, låg kontroll och känslan av maktlöshet resulterar i 
upplevelsen av brister och arbetsrelaterade stress. Detta leder i sin tur till ohälsa som 
visar sig till exempel i högt blodtryck.  
 

En god sjuksköterska 
Aristoteles (2007) definierar det goda som förmågan att se vad som är bra för 
människan själv och andra. Det handlar om att nå fram till det goda och det riktiga 
handlingssättet genom att tänka efter väl, som innebär reflektion och kritiskt tänkande. 
. 
Föreställningen av en god sjuksköterska är ett återkommande motiv i sjuksköterskans 
historia. Vad som ansågs god för 100 år sedan skiljer sig tydligt från idag. Enligt 
Nightingale (Dossey, 1999; Engberg, 1990) skulle sjuksköterskor fokusera på disciplin, 
moral och lydnad som skulle utmärka dem som goda kvinnor, goda döttrar och goda 
sjuksköterskor. Good nursing var enligt Nightingale en väsentlig, icke-examinerbar 
kategori. Alavi och Cattoni (1995) beskriver hur Pearce (1954) ser den goda 
sjuksköterskan som en person, ens personliga egenskaper har smält samman med de 
professionella färdigheterna. Pearce påstår att en god sjuksköterska socialiseras till att 
vara en lady, även om hennes ursprungliga rötter varit enkla.  
 
Uttrycket good nurse refererar genom sjuksköterskans historia till en speciell typ av 
person med speciella karaktärsegenskaper, så kallade dygder. Silfverberg (1999) 
beskriver dygd som en sorts karaktärsinställning, som innehåller föresatser, känslor och 
handling. Upprepade handlingar blir en vana och på så sätt blir dygderna inlärda genom 
att praktiseras. Enligt Aristoteles (2007) behöver människor dygder som viktiga 
egenskaper för att kunna utveckla goda relationer. Idag beskrivs den goda vårdaren som 
en person med dygder, som intuitivt vet hur man gör för att kunna göra gott (Malmsten, 
2007). Exempel på dygder som vårdaren bör värna om och utveckla är tillit (Beauchamp 
& Childress, 2001), självrespekt, öppenhet, flexibilitet, respekt och lojalitet (Malmsten, 
2007). För vårdens yrkesutövare föreslår Tong (1998) en dygdetik som skall komma till 
sitt uttryck genom att göra det rätta, se det rätta, förstå det rätta, ha förmåga till kärlek 
riktad till andra, ha förmåga till att läsa av en situation och att se det moraliskt goda. 
 
Eriksson (1987) beskriver valet att arbeta inom vården som ett kall. Med kall menar hon 
att människan väljer något som hon själv innerst inne tror på och upplever som en viktig 
del i livet. Genom sitt yrkesval finns en strävan i varje person att förverkliga och 
bekräfta sig själv som människa. Dessutom understryker Eriksson att det krävs 
personligt mod att välja vårdande som yrke: ”Att ha mod att vara vårdare innebär att 
man bejakar den egna existensen, lyssnar till sin egen innersta önskan och även låter 
detta synas i egna handlingar och värderingar” (1987, s. 101). Eriksson beskriver 
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vidare hur vårdaren, för att kunna vara en god professionell vårdare, måste behärska 
konsten att vara en naturlig vårdare. Detta betyder att visa mod, låta det mest mänskliga 
utvecklas inom sig själv och ge kärleken en möjlighet. Kärleken beskriver Eriksson som 
en inre källa till kraft och hon jämför känslan av kärlek med generositet och glädje, som 
skall vara grundhållningen i livet och yrket. 
 

Yrket som profession 
Enligt International Council of Nurses etiska kod (2004) är sjuksköterskans 
ansvarsområde att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra 
lidande. Sjuksköterskans sätt att utöva yrket ligger på hennes eget ansvar, att ta hand om 
sin hälsa och uppträda på ett sätt som främjar yrkets anseende. Samtidigt är yrket en 
profession och sjuksköterskan bör arbeta utifrån kunskap och beprövad erfarenhet, så 
kallad evidensbaserad omvårdnad.  Jensen (1994) sammanställer vilka drag som 
kännetecknar professioner: Regler för professionell yrkesutövning, färdigheter baserade 
på teoretisk kunskap, träning och utbildning, yrkesorganisation och självbestämmande.  
 

Handling och moralisk känslighet 
Den goda handlingen återkommer i omvårdnadsteroier. Exempelvis anser Martinsen 
(2003) att omsorg och moral är nära förbundna med varandra. Hon beskriver moral som 
det goda förhållningssättet, som måste läras av en sjuksköterska. Enligt Martinsen är 
varje omvårdnadssituation av moralisk karaktär och sjuksköterskan skall handla gott 
och riktigt, det vill säga för patientens bästa. Dessutom är professionellt omdöme 
viktigt. Martinsen beskriver gott omdöme som en korrekt bedömning där 
handlingsförnuft, uppfinningsrikedom och godhet ingår. Utöver gott omdöme förutsätter 
Martinsen att sjuksköterskan har en särskild kunskap och kompetens, som hon kallar för 
praktiskt-moraliskt handlingsförnuft, eller fronesis. Hon definierar fronesis som en 
praktisk kunskapsform, där sjuksköterskan vet vad som är riktigt och gott. I varje ny 
situation förhåller sig sjuksköterskan med hjälp av fronesis till det som är 
mångfacetterade, föränderligt och komplicerade.   
 
Om den goda handlingen samtidigt är en moralisk handling så är vårdandet en moralisk 
verksamhet i sig (Gastmans, Dierckx de Casterlé & Schotsman, 1998). I den ojämlika 
relationen mellan sjuksköterskan och patienten uppstår moraliska frågeställningar. Det 
vill säga att sjuksköterskor har alltid med situationer att göra som kräver moraliska val.  
 
Moralisk känslighet utvecklades av moralbegreppet och beskriver en personlig färdighet 
att kunna fatta ett etiskt beslut. Den här färdigheten beskrivs i litteraturen som intuition 
eller inre röst, som motiverar sjuksköterskan att vara ombud för patienten och fattar det 
rätta beslutet. Moralisk känslighet visar sig som sjuksköterskans medvetenhet av 
patientens sårbarhet och insikten i de moraliska konsekvenserna av moraliska beslut 
(Lützén, Cronquist, Magnusson & Andersson, 2003).   
 
PROBLEMFORMULERING  

Sjuksköterskorna vill ge god vård och vara goda. Förutsättningen för att kunna ge god 
vård är bland annat en god arbetssituation. Arbetsmiljön för sjuksköterskor är istället 
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påfrestande och rapporter om sjukskrivningar visar att stressrelaterade besvär har ökat 
de sista åren. Genom att få kunskap om sjuksköterskors upplevelser lyfter vi upp 
problemet.  
 
SYFTE  

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av sitt yrke och vad som möjliggör att 
vara en god sjuksköterska.  
 
METOD 

Vi valde att göra en litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning. Eftersom 
syftet är att belysa upplevelser, koncentrerade vi oss framförallt på kvalitativa studier, 
som lyfter fram livsvärldsperspektivet (Friberg, 2006).  
 

Datainsamling och urval 
Aktuell forskning hittades inom databaserna CINAHL, SAMSÖK och BLACKWELL. 
Med hjälp av några utvalda sökord som kombinerades på olika sätt, nurse, hermeneutic, 
good, care, qualitative, cope, stress, burnout, moral och senitivity kom vi fram till ett 
flertal artiklar. Vi valde ut 22 artiklar för närmare granskning.  Inklusionskriterier var att 
studier som användes framförallt var kvalitativa för att tydliggöra sjuksköterskors 
upplevelser. Dessutom skulle de vara skrivna på engelska, svara på vårt syfte och inte 
vara äldre än tio år.  I artiklarna refererade författarna till olika intressanta resultat från 
andra studier som vi granskade. Vi hittade intressanta artiklar som handlade om 
sjuksköterskors upplevelser i asiatiska länder, som vi valde bort på grund av kulturella 
skillnader. Dessutom exkluderade vi artiklar som bara tog upp studenternas upplevelser 
och artiklar som var äldre än tio år. Artiklarna, som koncentrerade sig på utbrändhet och 
moralisk stress tog vi inte med i resultatet på grund av att vi inte ville koncentrera oss på 
stressupplevelser. Tyngden skulle inte läggas på arbetsorganisation och stressmodeller. 
Vi använde fem artiklar som handlade om stress och utbrändhet i bakgrunden och 
diskussionen. Efter noggrann granskning valde vi nio artiklar som vi ansåg svarade på 
vårt syfte. Två av studierna, Kelly (1998) och Austin, Bergum och Goldberg (2003) är 
uppföljningar av tidigare studier. Studien av Miller (2006) har en kvalitativ och 
kvantitativ ansats och Björkström, Johansson och Athlins (2006) artikel är en 
kvantitativ longitudinal studie.  Vi hänvisar till bilaga 1, där en sammanfattning över 
perspektiv, syfte, metod och resultat av samtliga använda artiklarna finns.  
 

Dataanalys 
 I analysgången använde vi oss av de fyra faser, som Evans (2002) beskriver i 
analysprocessen av kvalitativa data: 

1. Datainsamling  
2. Identifiera nyckelfynden: genom att läsa studierna flera gånger fick vi en känsla 

av helheten och samtidigt fokuserade vi på varje enskilt resultat. Artiklarna 
numrerades från ett till nio. Artiklarnas huvudtema och undertema plockades ut, 
skrevs ner och numrerades. Till exempel: artikel ett, huvudtema ett, undertema 
två fick nummer 1.1.2..  
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3. Teman relaterades mellan studierna: nu jämfördes teman, likheter och 
motsägelser identifierades. Liknande innehåll kopplades samman för att kunna 
formulera nya övergripande teman. Resultatet av analysprocessen resulterade i 3 
huvudteman: möjliggörande av den goda vården, möjliggörande av utveckling 
inom professionen och möjliggöra balans i moralisk stress.  

4. Beskriva fenomenet: i nästa fas beskrev vi varje huvudtema och refererade till 
tillhörande studie. När resultatet var färdigt delade vi in texten i 11 underteman 
som skulle tydliggöra innehållet och förstärka förståelsen av våra huvudteman. 
De engelska citaten valde vi att inte översätta för att inte förlora känslan av 
innebörden. 

 
 RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman med 11 underteman. För att tydliggöra 
resultatet anges i flera fall representativa citat. 
 
Huvudtema I beskriver möjliggörande av den goda vården med underteman som 
patienten i centrum, engagemang, empati och värdighet och meningsfullhet i arbetet.  
 
Huvudtema II är möjliggörande av utveckling inom professionen med underteman 
som kunskapsutveckling, självförtroende och egenskapers betydelse.  
 
Huvudtema III beskrivs som möjliggöra balans i moralisk stress med underteman hot 
mot sina ideal, tiden som ett gissel, samarbete och humor och accepterad som ny 
sjuksköterska.  
 

Möjliggörande av den goda vården 
Patienten i centrum 
Det framgår att patientcentrerad vård är en viktig del av sjuksköterskans upplevelse i sitt 
arbete. Sjuksköterskan sätter patienten i fokus, även framför sitt eget intresse (Smith & 
Godfrey, 2002). Istället för att fokusera bara på mediciner, försöker sjuksköterskan inta 
ett helhetsperspektiv (Björkström et al., 2005).  
 
Ett helhetsperspektiv innebär att se patientens psykiska, fysiska, sociala, andliga och 
kulturella behov (Wilkin & Slevin, 2003). I balansgången mellan humanistisk vård och 
teknologi, är det lätt att den tekniska delen tar överhanden. Detta hindrar sjuksköterskan 
att fokusera på patienten. 

Sometimes you are wrapped up looking after the machines you forget to 
look after the patient and yet that person is a human being who needs 
you to spend time with them.(Wilkin & Slevin, 2003, s.55). 
  

Engagemang  
Att kunna ge god vård är ett mål för nyexaminerade sjuksköterskor (Miller, 2006). 
Målen uttrycks som att göra en förändring i någon annans liv, att lära känna patienten, 
att möta patienten med respekt, ärlighet, integritet och medkänsla.  
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To me, good care means caring for the vulnerable and believing you can 
make a difference in the life of another. Good care also means 
recognizing the person as one with physical, emotional, psychological 
and spiritual  needs, and ... you give that care with honesty and integrity 
(Miller, 2006, s.475) 
 

När sjuksköterskan lär känna patienten ökar hennes kunskaper om den enskilda 
patientens behov och detta hjälper till rätt beslut (Jackson, 2003). När sjuksköterskan 
inte lär känna patienten leder detta enligt Austin, Bergums och Goldberg (2003) till ett 
bristande engagemang, som yttrar sig genom att inte längre se patienten som en helhet.  
 

Empati och värdighet 
Enligt Wilkin och Slevin (2003) beskrivs empati som en inlevelse i patientens situation, 
att föreställa sig vad den kritiskt sjuke upplever och på det viset försöka klargöra vilka 
behov patienten har. Sjuksköterskan värnar om patienten som hon skulle värna om sig 
själv.   

Patients are very vulnerable and we care for them as we care for ourselves 
(s. 54).  
 

Respekt för patientens privatliv, mänsklighet och att se hela människans situation är 
viktiga värden för sjuksköterskan. Värdighet uttrycks som hjärtlighet, att vara med 
patienten, vårda patienten och anhöriga som en helhet. Detta inkluderar att uppskatta 
patientens behov, uppmuntra, trösta, lyssna och kommunicera.  
 

Meningsfullhet i arbetet 
Närheten till patienten beskrivs som en positiv aspekt i det dagliga arbetet och ger en 
känsla av meningsfullhet. 

It was good, it touched me, it made that day have some meaning (Jackson, 
2003 ,s.90).  
 

Känslan av meningsfullhet gör att sjuksköterskorna upplever en god dag, en positiv 
känsla av god omvårdnad och en stark upplevelse att vara god (Jackson, 2003). Det 
goda innebär också att stödja och representera patienten som en advokat (Smith & 
Godfrey, 2002; Wilkin & Slevin, 2003). Det är denna känsla som sjuksköterskan strävar 
efter när hon väljer att vårda människor i sitt yrke (Jackson, 2004). 

 
Möjliggörande av utveckling inom professionen 
 

Kunskapsutveckling 

I sjuksköterskans upplevelse av att vara god krävs kompetens, vilket innebär att ha 
kunskap, information och skicklighet. I Smith och Godfrey (2002) studie beskrivs 
professionell och situationsbunden kunskap. Professionell kunskap handlar om 
grundläggande kunskap som utvecklas genom kontinuerlig utbildning och erfarenhet. 
Situationsbunden kunskap handlar om patient specifik kunskap. Känslan jag kan ger 
tillfredställelse, som uppnås genom återkommande praktiska moment och detta leder till 

6 



att sjuksköterskan kan utföra vårdhandlingar på en högre nivå, som upplevs mycket 
positivt (Jackson, 2004). 
 
Professionell kompetens handlar om självkännedom, en medvetenhet om sig själv, sin 
styrka och sina svagheter. Det visar sig genom att sjuksköterskan inte försöker 
överskrida sin makt, till exempel att bara utföra handlingar hon känner sig säker på, och 
vid behov be om hjälp. Upplevelsen att vara en god sjuksköterska handlar om öppenhet 
för ny kunskap och nya idéer, en vilja att utveckla sin profession och att ha en positiv 
inställning till forskning (Björkström et al., 2006). 
 

Självförtroende 

Känslan av kompetens skiljer sig mellan nyutbildade och erfarna sjuksköterskor anser 
Kelly (1998) och Miller (2006). Den nyutbildade sjuksköterskan upplever sin sårbarhet 
som yttrar sig i rädsla och osäkerhet vid handräckning i akuta situationer, samt att göra 
rätt bedömning och att använda rätt metod (Kelly, 1998).  Å andra sidan har nya 
sjuksköterskor ett falskt intryck av att de måste ha kunskap om allting (Mackintosh, 
2006). 

When you qualify you go from student to being a staff nurse I 
think you’ve got this false impression that you have to know 
everything since you’re qualified now (s. 987).  
 

Självförtroende att våga be om hjälp utvecklas med erfarenhet och ålder. Samtidigt  
handlar det om förmågan att stänga av för att skydda sig själv i kritiska situationer och 
svåra möten. 
 Like distance yourself a little a bit from some of  it.... you just kind of ... 

switch off (s. 987).  
 

Egenskapers betydelse 

För att utföra ett gott arbete behövs möjligheten att se upp till förebilder med goda 
egenskaper (Miller, 2006). I Millers studie framgår vilka egenskaper en sjuksköterska 
skall ha för att vara en positiv förebild för både unga och erfarna sjuksköterskor, som 
medkänsla, flexibilitet, vilja att lyssna, kärleksfull, empatisk, energisk, andlig, vis, 
respektfull, professionell, innovativ, vårdande och uppmärksam. Även Smith och 
Godfrey (2002) belyser dessa egenskaper som en god sjuksköterska bör ha. Hur 
sjuksköterskan är som person och vilka egenskaper hon har, påverkar hennes sätt att 
arbeta.  
 
Det handlar om att våga och önska att vara en sjuksköterska, att vara stolt över sin 
profession, att ta ansvar och att alltid göra sitt bästa. Det behövs mod för att stå upp för 
patienten som advokat och samtidigt ta konsekvenserna.  En god sjuksköterska är 
medveten om risken att bli utbränd och är tillräckligt stark att sätta gränser mot andras 
krav (Björkström et al., 2006). 
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Möjliggöra balans i moralisk stress 
 

Hot mot sina ideal 

Patientens rätt att få god vård och sina behov tillfredsställda upplevs från 
sjuksköterskans sida som ett inre etiskt krav (Fagerström, 2006). Sjuksköterskans 
situation beskriver Fagerström som en kamp mellan vad man vill och verkligen kan 
uppnå. Sjuksköterskorna berättar om situationer där viljan är starkare än möjligheter 
som finns i realiteten. I Austin et al.(2003) framgår hur sjuksköterskan upplever 
frustration, ilska och sorg över att inte ha möjlighet att svara på patientens behov. Brist 
på externa resurser leder till personlig och professionell stress. Även Kelly (1998) 
beskriver hur sjuksköterskorna upplever stress genom att försöka vara en god 
sjuksköterska under skrämmande förhållanden, som för lite personal, ta hand om för 
många akut sjuka och brist på stöd från kollegerna och ledningen.  

When I first graduated I couldn’t wait to get out there and be not  
just a good nurse but a great nurse. I really thought I would make 
a difference in the lives of my patients... I have really changed 
what I think of myself as a nurse. I am definitely not the kind of 
nurse that I wanted to be (Kelly, 1998,s. 1140). 

 
När sjuksköterskan inte längre kan leva upp till sina värderingar och principer leder 
detta till en stor sorg och smärta.  Sjuksköterskan förlorar sina ideal och hon ändrar sina 
värderingar för att kunna hantera moralisk stress.  

I can truly say that after a year and a half of nursing, I am a lot 
harder type of person and a lot less sensitive than I was when I 
graduated (Kelly, 1998, s.1140). 
 

 För att kunna anpassas till realiteten i sjukhusmiljön, försöker sjuksköterskan behålla 
sin moraliska integritet. Hon integrerar en ny professionell självbild, som innebär att få 
självförtroende genom att utveckla nya färdigheter och bli en del av arbetslaget.  
Därigenom återfår sjuksköterskan kontrollen och acceptans från kollegerna (Kelly, 
1998).  
 

Tiden som ett gissel 
I sjuksköterskornas berättelser är tid en återkommande faktor som påverkar upplevelsen 
i deras arbete (Austin et al., 2003; Fagerström, 2006). Fagerström beskriver 
arbetsbelastningen i tre olika kategorier: optimal, hög och låg arbetsbelastning. Optimal 
belastning innebär att man har tid att svara på patientens behov, tid att sitta ned och 
lyssna. I denna kategori upplever sjuksköterskan att hon bemästrar situationen, vilket 
resulterar att både sjuksköterskan och patienten känner sig tillfredställda.  

Patients dare to demand and ask, feel that we have the time ... patients 
should have the feeling that they get what they want, that they are 
cared for (s.625).  

       
I en situation med hög arbetsbelastning uppstår en känsla av kaos, ens egen kapacitet 
räcker inte längre till, det är lätt att förlora kontrollen och göra fel. Detta leder till en 
rädsla att gå till jobbet och risken för utbrändhet är stor. Brist på tid upplevs som ett 
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hinder för att göra ett gott arbete, detta anser både nyutexaminerade och erfarna 
sjuksköterskor. 

For the most part, I’ve never had the time to give really excellent quality 
care because of the amount of work that I’ve had to do, the amount of 
physical tasks (Miller, 2006, s. 479). 
 

Vid en låg arbetsbelastning har sjuksköterskan större resurser för patienten och passar 
dessutom på att använda tiden till återhämtning och reflektion (Fagerström, 2006). 
Enligt Fagerström upplever sjuksköterskan en ständig kamp mellan att vara och inte 
vara en god sjuksköterska. Det är framförallt den optimala arbetsbelastningen som 
sjuksköterskan önskar och då blir sjuksköterskans upplevelse av omvårdnadsarbete 
meningsfullt. Sjuksköterskans arbete är krävande, men finns det tillräckligt med tid, är 
det möjligt att ge god vård och se patienternas behov.  
 
För att kunna uppleva en god dag behöver sjuksköterskan kunskap om patienterna, samt 
veta vad som behövs göras och en känsla av att ha uppfyllt dagens arbete. (Jackson, 
2005).  

I think the good days I’ve started in control, I’ve known what’s going 
on with every patient and I’ve been able to handle it and understand 
everything (s.91). 
 

Samarbete och humor 

På en vårdavdelning arbetar många vårdare med olika yrkesbefattningar. Det krävs ett 
gott samarbete, som innebär goda relationer med kolleger, humor, kollegialt stöd och 
olika färdigheter för att kunna ge optimal vård.  Att komma överens med kollegerna och 
att trivas i deras sällskap är viktigt för att kunna uppleva en god dag (Jackson, 2005). 

It was great to have…to be able to work with somebody else, 
who…could get with their own work, lead but sort of come together 
  (s.91).  

 
Humor är inte bara viktigt för en god relation med patienten utan visar sig även att vara 
en stor del av sjuksköterskans positiva upplevelse med kollegerna. Humor och skratt 
påverkar hela atmosfären på arbetsplatsen och hjälper att reducera upplevelsen av stress 
(Jackson, 2005).   
 

Accepterad som nybliven sjuksköterska 

Nyutbildade sjuksköterskor upplever lagarbete, kontinuitet och känslan att dela samma 
värderingar som en stödjande arbetsmiljö (Miller, 2006). 

 We’re always there for each other and we like teamwork. That’s how 
we get things done (s. 477). 

 
 För att kunna trivas i sitt jobb behöver även den mest erfarna sjuksköterskan en 
arbetsmiljö, som präglas av respekt, förtroende och flexibilitet.  

I think your environment and where you work, when it’s respectful 
and trusting and flexible, you like what you do. When it’s not those 
things, you don’t like what you do (s. 477).  
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Det är ett viktigt mål för nya sjuksköterskor att bli accepterade av kollegerna. I Kellys 
studie (1998) uttrycker alla sjuksköterskor svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter 
tillräckligt fort, de blir granskade av kollegerna och upplever kollegernas dolda budskap 
”fit in or get out” (s. 1138). Kollegerna kritiserar:  

You are not hanging your IV´s fast enough… Stood at the med. cart too 
long (s. 1138).  

 
Kollegernas bristande acceptans leder till en känsla av övergivenhet och ensamhet. 
Sjuksköterskan håller besvikelsen inom sig själv och försöker göra så gott hon kan 
(Austin et al., 2003).  
  
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
I resultatet framgår att kampen mellan att vara och att inte vara en god sjuksköterska 
påverkas av hinder, som tidsbrist, hög arbetsbelastning, brist på kollegialt stöd. 
Sjuksköterskan vill vara den goda och vill leva upp till sina värderingar och tankar. 
Samtidigt konfronteras hon ofta med det dåliga samvetet när tiden inte räcker till.  
 
Dahlqvist (2008) visar att kraven och det tunga ansvaret skapar känslor av 
otillräcklighet, skam och skuld. Känslan av att inte vara god nog uppstår när ansvar 
upplevs som orimligt i förhållande till det som är möjligt. I Kaufmans (1992) teori om 
skam beskrivs hur skammen internaliseras och på så sätt blir en varaktig känsla av att 
vara defekt och aldrig tillräckligt bra som person. Skammen sprids till självet och 
formar identiteten. Almås (2001) förklarar otrygghet som en av de viktigaste orsaker till 
att människor känner sig hotade. När det är svårt att få klarhet i vad som sker, kommer 
otryggheten att bestå. Känslan av otillräcklighet kan leda till ett vacklande i 
sjuksköterskans profession. 
 
Alla vårdare vill ge god vård, betonar Eriksson (2001), men brist på de rätta 
förutsättningarna hindrar sjuksköterskan att vårda med medmänsklig kärlek, medlidande 
och barmhärtighet, så kallad caritativt. Den caritativa tanken är det som motiverar i djup 
mening vårdandet. För att kunna vårda människor krävs det att bli berörd av deras 
lidande och ha en vilja att lindra lidandet (Wiklund, 2003). Enligt Arman och 
Rehnsfeldt (2006) behövs i mötet med den lidande människan en förmåga att öppna sig 
för patientens lidande samt att se hela människan. I brist på förutsättningar som 
tydliggörs i resultatet förstår vi hur sjuksköterskan upplever ett begränsade i sitt 
caritativa vårdande. Frustrationen uppstår när sjuksköterskan tvingas göra ett sämre 
jobb än vad hon är kapabel till. Med känslan av att ha uträttat alltför lite, alltför sent, är 
det svårt att känna sig stolt.  
 
Henriksen och Vetlesen (2001) anser att moralisk integritet innebär att personer handlar 
utifrån regler som de själv anser vara de rätta. Moralisk integritet kan också beskrivas 
som välbefinnande som erfars när vi intuitivt följer vårt samvete och handlar utifrån det 
vi upplever som gott (Dahlqvist, 2008). Jameton (1993) beskriver hur moralisk stress 
uppstår: när personen vet vad som är rätt, men institutionens begränsningar gör det 
nästan omöjligt att utföra den rätta handlingen. Följande tre förutsättningar identifierar 
Lützen et al. (2003) för moralisk stress: När sjuksköterskorna är moralisk känsliga för 
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patientens sårbarhet, när sjuksköterskorna upplever att externa faktorer hindrar från att 
göra det bästa för patienten och när de känner att det inte finns möjlighet att påverka 
situationen.  
 
Vi ser tydligt hur kampen mellan vilja och realitet, brist på tid och kollegialt stöd leder 
till sjuksköterskans upplevelse av moralisk stress. Strävan efter att vara den goda 
sjuksköterskan är stark, men för att kunna överleva, det vill säga att stanna kvar i sitt 
yrke, måste sjuksköterskan sänka sina ideal och värderingar. På så sätt kan 
sjuksköterskan bevara sin moraliska integritet som är en viktig förutsättning för att gå 
vidare i sitt arbete.  
 
Hur sjuksköterskan upplever sitt yrke skiljer sig mellan nyutbildade och erfarna 
sjuksköterskor. Miller (2006), Björkström et al.(2006), Jackson (2005), Wilkin et al. 
(2004) och Kelly (1998) refererar till Benner (1993), som beskriver sjuksköterskans 
kompetensutveckling som fem utvecklingsnivåer: Novis, avancerad nybörjare, 
kompetent, skicklig och expert. I första stadiet, novis, beskrivs nybörjare som saknar 
erfarenhet av de situationer de möter och i vilka de förväntas prestera. För att kunna 
hantera nybörjarstadiet krävs enligt Benner regler som vägleder deras handlande. 
Svårigheten är att reglerna inte talar om vilka av uppgifterna som är relevanta i själva 
situationen och hjälper inte novisen att hantera kaotiska situationer. En avancerad 
nybörjare har tidigare erfarenhet av verkliga situationer och detta ger 
handlingsberedskap i liknande situationer. Det tredje stadiet kallar Benner för kompetent 
och beskriver sjuksköterskan med två till tre års erfarenhet. Sjuksköterskan upplever att 
hon behärskar situationer och oförutsedda händelser som kan uppstå i den kliniska 
verkligheten. Egna handlingar kan ses i ljuset av långsiktiga planer och detta bidrar till 
mer effektivitet och organisation i arbetet. Den skickliga sjuksköterskan har ett 
helhetsperspektiv, situationen uppfattas mer som en helhet istället av enskilda aspekter. 
Genom erfarenhet kan sjuksköterskan förutse vilka händelser som kan väntas i varje 
given situation. Beslutsfattande blir på så sätt bättre och upplevs även mindre 
ansträngande. I expertstadiet har sjuksköterskan en enorm erfarenhetsbakgrund som 
hjälper henne att intuitivt uppfatta det väsentliga i varje situation. 
 
Som i andra yrken utvecklar sig sjuksköterskan i sitt arbete. I studien av Billeter-
Koponen och Fredén (2005) upplever sjuksköterskorna arbetet lättare om de hade 
utvecklat en viss erfarenhet.  
 
Benner (1993) nämner två viktiga källor till sjuksköterskans arbetstillfredsställelse: 
Känslan av kompetens och förmåga att prestera sitt bästa när behovet är som störst och 
den mänskliga anknytningen. Den mänskliga anknytningen kan vi jämföra med närhet 
till patienten, men även som kollegialt stöd och strävan efter kollegernas acceptans.  
 
Relationen med patienten upplevs som en positiv upplevelse i sin profession och en 
känsla av att göra något gott (Hane & Wennberg, 2004). För att kunna bygga upp en 
vårdrelation behövs det tid. När arbetssituationen är tidsmässigt stressad begränsas 
möjligheten att utveckla en relation med patienten ( Dahlberg et al., 2003).  
 
I Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri och Wikanders (2001) studie handlar det om 
möjlighet till reflektion och eftertanke, då situationer med kolleger och patienter inte 
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utvecklar sig som sjuksköterskan har tänkt sig. När man arbetar i grupp och upplever 
otrygghet är det lätt att tappa den professionella kontakten med kolleger och patienter. 
Istället utvecklas en känsla av misslyckande eller olust. I ett människovårdande yrke 
finns kärlek och omsorg till människor, men det kan vara bra att ha en svalkande 
likgiltighet under pressande förhållanden.  ”Den svalkande likgiltigheten överger inte 
andra människor, men sätter en gräns för deras destruktiva och kaotiska handlingar: - 
Det här tillåter jag inte på min arbetsplats”(s. 121-122).  Denna svalkande likgiltighet 
hjälper sjuksköterskan att inte dras med i kaotiska situationer, behålla en viss distans 
och på så sätt skydda sig mot utbrändhet. Wiklund (2003) beskriver balansen mellan att 
vara nära patienten och ha förmågan till distans som ett uttryck för professionalitet. Det 
handlar om att stå stadigt med båda fötterna på jorden, analysera och reflektera över 
människor vi möter med full respekt.  
 
Arbetsmiljön på arbetsplatsen kräver enligt Hane och Wennberg (2004) uppmärksamhet 
och kontinuerligt utveckling. Det behövs många samtal, rak kommunikation och respekt 
för varandra. Öppenhet behövs för att kunna ställa frågor till varandra och på så sätt 
undviks missförstånd. En nödvändig förutsättning är ett stort förtroende mellan ledning 
och medarbetare, en god struktur och fungerande administrativa rutiner. Nya 
sjuksköterskor måste ges möjlighet till handledning och hjälpas in i arbetet genom en 
bra introduktion från erfaren personal.  

 
Metoddiskussion 
Kvalitativa studier har enligt Friberg (2006) ökad förståelse som mål, och detta kan 
hjälpa oss att förstå vad sjuksköterskors upplevelser innebär. Detta resulterar i att vi kan 
förstå sjuksköterskors upplevelser på en djupare nivå. Sjuksköterskors upplevelser av att 
vara en god sjuksköterska har betydelse i alla vårdsammanhang, därför valde vi att inte 
avgränsa frågeställningar till en speciell vårdkontext.  
 
Under utbildningens tid har vi haft möjlighet att öva informationssökning och detta har 
hjälpt oss i datainsamlingen. Vi har inte stött på några större problem och vi hittade 
forskningsartiklar som svarade på syftet. Vi valde bort några intressanta artiklar på 
grund av att de var äldre än tio år.  Nackdelen kan vara att artiklarna vi valde handlar 
om några få personers upplevelser på olika avdelningar och från flera olika länder, som 
kanske inte är representativa för sjuksköterskor i Sverige 
 
Evans (2003) fyra faser i analysgången var lätt att använda och strukturerade vårt 
arbetssätt. Tre huvudteman visade sig tydligt från början. Vi upplevde det som svårt att 
dela upp arbetet i underteman men efter flera diskussioner kunde vi identifiera passande 
underteman.  
  
Eftersom vårt arbete handlar om sjuksköterskors upplevelser, anser vi att den kvalitativa 
metoden har gett svar på syftet. De två artiklarna som har en kvantitative ansats 
(Björkström et al., 2006; Miller, 2006) var användbar, eftersom båda beskriver resultatet 
i en beskrivande text med citat och Miller använder sig i analysen av en fenomenologisk 
ansats. För att ytterligare förstå sjuksköterskors upplevelser kan intervjustudier 
användas. Denna studie har gett oss förståelse för vår kommande profession.  
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SLUTSATS 

Det här arbetet har hjälpt oss att inse vilka begränsningar och positiva möjligheter 
sjuksköterskan upplever i sitt yrke och hur det påverkar hennes arbete. Vi anser att det 
meningsfulla i sjuksköterskans arbete visar sig som närhet till patienten, att ge den goda 
vården, att trivas med sina kolleger och att känna sig kompetent. En stödjande 
arbetsmiljö i form av accepterande kolleger, gott samarbete, humor och skratt främjar 
sjuksköterskans positiva upplevelser av sitt yrke. Att kunna prata med sina kolleger, 
reflektera känslorna och etiska frågor, eller att bara veta att man inte är ensam i svåra 
situationer, upplever vi själva som väldigt viktigt för att trivas i vårt arbete. Det 
framkommer tydligt att tidsbrist leder till moralisk stress och sjuksköterskans 
frustration.  
 
I dagsläget kämpar sjuksköterskorna för att höja sina löner och vi hoppas att målet 
uppnås för att ge en positiv feedback för deras arbete. Men det är också 
arbetssituationen som behöver förändras så att sjuksköterskorna kan uppleva 
välbefinnande i sitt yrke. Redan i slutet av 60-talet diskuterades den ohållbara 
arbetssituationen för sjuksköterskorna och det är skrämmande att vi fortfarande står 
inför liknande problem. Under utbildningens gång saknade vi kunskap om lagarbete. 
Betydelse av lagarbete behöver lyftas upp i utbildningen som ett eget ämne. Det handlar 
om att stödja varandra, bli modigare och säkrare genom samarbete samt att visa respekt 
för varandra. Finns samarbete på arbetsplatsen vågar sjuksköterskorna fråga varandra 
om hjälp och reflektera gemensamt om svåra situationer. Genom regelbunden reflektion 
skapas en känsla av samhörighet som skyddar mot ensamhet. Arbetet visar att tiden för 
reflektion finns bara i en låg arbetsbelastning men det finns situationer som kräver 
reflektion här och nu.  
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Bilaga 1: Översikt av analyserad litteratur  
 
 
 Perspektiv   Problem och 

syfte 
 

Metod Resultat 

Titel: Being a good 
nurse and doing the 
right thing: a qualitative 
study 
Författare: Smith, 
K.V., & Godfrey, N.S.  
Tidskrift: Nursing 
Ethics 
Årtal: 2002, 9(3), 301-
312    
Land: USA                  

Sjusksköterskans 
perspektiv 

Hur sjuksköterskan 
upplever betydelsen 
av att vara en god 
sjuksköterska och att 
göra det rätta. 
Frågeställningen:  
Vem är en god 
sjuksköterska? 
Hur gör 
sjuksköterskan för att 
kunna göra det rätta? 

 Kvalitativ studie 
53 sjuksköterskor 
svarade på öppna 
frågeställningar. 
Data analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ innehålls 
analys. 

Sju kategorier beskrivs: 
personliga karaktär, 
professionell karaktär, 
patientfokus, patientens 
advokat, kompetens, kritisk 
tänkande, patientens vård. 
I sjuksköterskans upplevelse 
var det en stark förbindelse 
mellan att vara en god 
sjuksköterska och att göra 
den rätta handlingen.  

Titel:. The dialectic 
tension between ´being´ 
and ´not being´a good 
nurse 
Författare: 
Fagerström, L. 
Tidskrift: Nursing 
Ethics  
Årtal: 2006, 13 (6), 
622-632 
Land: Sverige 

Sjuksköterskans 
perspektiv 
 
 

Syftet är att skapa en 
djupare förståelse 
över sjuksköterskans 
arbetsmängd och hur 
sjuksköterskan 
upplever olika nivåer 
av 
arbetsbelastningen.  
 

Kvalitativ studie 
Dialektik som teori 
och metod. 
Gruppdiskussioner 
med 29 SSK från 
olika avdelningar, 
indelad i sju ”focus 
groups”. 
Gruppdiskussioner 
spelades in. 
Författaren 
använder sig av 
den 
hermeneutiska 
tolkningsprocessen 
i dataanalysen.  

Sjuksköterskans 
arbetssituation är en 
dialektisk kamp mellan att 
vara en ´god´ och ´inte vara 
en god´ sjuksköterska. Detta 
är en dialektisk konflikt 
mellan sjuksköterskans inre 
krav, att göra ett gott arbete 
och yttre krav, som 
arbetstempot och 
organisationen. 

Titel: The experience 
of a good day: a 
phenomenological 
study to explain a good 
day as experienced by a 
newly qualified RN 
Författare: 
Jackson, C. Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Studies  
Årtal: 2004, 42, 85 -95 
Land:GB 

Sjuksköterskans 
perspektiv 
 
 
 
 

Författaren ville visa 
hur nyexaminerade 
sjuksköterskor 
upplever och 
beskriver en ”god 
dag” i deras arbete. 
Dessutom vad det 
betyder att ha en 
”god dag” för 
sjuksköterskans 
upplevelse och 
känslor att vårda.  

Kvalitativ studie 
Fenomenologi 
enligt Heidegger.  
Intervju med åtta 
sjuksköterskor: 
”Kommer du ihåg 
en god dag och kan 
du beskriva den?” 
Data analyserades 
med hjälp av 
Giorgis 
grundstruktur.  

Fem huvudteman beskrivs: 
att göra någonting gott – 
goda relationer med patienter 
– känslor att man har 
åstadkommit någonting – att 
blir färdig med arbetet – 
betydelse av team arbete. 
Att ha en god dag betyder för 
sjuksköterskor att uppleva en 
underbar känsla av 
tillfredställande. De 
upplevde vårdande som 
positivt och de mådde bra 
efter en god dag.  

Titel:. Unable to 
answer the call of our 
patients: mental health 
nurses´experience of 
moral distress 
Författare: Austin, W., 
Bergum, V.& 
Golberg,L. 
Tidskrift: Nursing 
Inquiry  
Årtal: 2003, 10, 177-
183 
Land: Canada 
 

Sjuksköterskans 
perspektiv 
 

Författarna utgår från 
en tidigare studie 
”Mental Health 
Practitioners 
Experiences of Moral 
Distress” (Austin) 
Syftet av studiet är att 
identifiera situationer 
som var moralisk 
stressande för 
sjukvårdspersonalen 
inom psykiatrisk 
vård, att beskriva 
vårdarens upplevelse 

Studien de utgår 
ifrån är kvalitativ. 
Författarna 
använder sig av 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
tolkning. 
 
 
 

Sjuksköterskorna uttryckte 
frustration, vrede och sorg 
för att inte kunna besvara 
patienternas behov.  
Faktorerna som skapade 
moralisk stress var – för lite 
tid, -brist av respekt, - brist i 
relationen till patienten, - 
brist på engagemang, -
resignation istället av 
”bearing witness” 
- brist på stöd 
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av att ta upp och lösa 
etiska teman 
beträffande 
patientens vård, att 
identifiera 
miljöfaktorerna som 
upplevs som 
stödjande eller som 
ett hinder för etiska 
handlingar. Resultatet 
av projektet 
diskuteras i det här 
arbetet   i förhållande 
till sjuksköterskor. 

Titel: Opportunites and 
obstacles for good work 
in nursing 
Författare:  Miller, 
J,F. 
Tidskrift: Nursing 
Ethics 
Årtal: 2006, 13 
(5),472-487 
Land: USA 

Sjuksköterskans 
perspektiv 
 
 

Studien vill belysa 
hur nya 
sjuksköterskor 
gentemot erfarna 
sjuksköterskor ser på 
upplevelsen av ”ett 
gott arbete” i 
omvårdnad. 
Frågeställningar: Vad 
önskar 
sjuksköterskan uppnå 
för ett gott arbete? 
Vilka förutsättningar 
och hinder upplever 
sjuksköterskan för ett 
gott arbete? Vilka 
strategier använder 
sjuksköterskan för att 
hantera svårigheter, 
och vad uppnår dem. 

Intervjuvstudie 
med kvalitativ och 
kvantitativ ansats, 
För analysen 
användes den 
fenomenologiska 
ansatsen från 
Moustakas . 
Studien utgick från 
projektet ”Good 
work Projekt” som 
innehöll 
semistrukturerade 
intervjuer, åtta 
nyexaminerade 
och 16 erfarna 
sjuksköterskor. 

Resultatet vill framföra en 
förståelse av vad det betyder 
att prestera ett gott arbete i 
en vårdande profession. 
Sjuksköterskorna som deltog 
identifierade god omvårdnad 
som deras åsidosatta 
uppdrag, dom uttalade sig 
om hinder för att kunna 
uppnå sitt mål som tex brist 
på personal, tidsbrist, 
minskade resurser och 
motsägande värde.   

Titel:.Is the humanistic 
view of the nurse role 
still alive- in spite of an 
academic education? 
Författare:Björkström, 
M.E., Johansson, I.S. & 
Athlin, E.E.  
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2006,54 (4), 
502-510 
Land: Sverige 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskans 
perspektiv 
 

 Syftet är vad det 
innebär att “vara en 
god sjuksköterska” 
bland 
sjuksköterskestudente
r under deras 
utbildning och några 
år efter examen. 

Kvantitativ studie, 
longitudinal studie. 
Data insamlades 
under tre tillfällen: 
i början av 
utbildningen, strax 
före utbildningens 
slut samt tre-fem 
år efter examen. 
Frågeformulär med 
öppna 
frågeställningar 
användes. 
Innehållsanalys 
enligt: Morgan & 
Berg. 
 
 

Fyra kategorier beskrivs: 1. 
Att göra något bra för 
andra.2. Att vara kompetent 
och skicklig. 3. Att ha 
professionellt mod och 
stolthet. 4. Att söka 
professionella utveckling. 
Meningen att vara en ”god 
sjuksköterska” växer i sitt 
sammanhang över tiden och 
professionell medvetenhet 
verkar öka speciellt som att 
vara kompetent och skicklig. 

Titel: The meaning of 
caring to nurses: an 
investigation into the 
nature of caring work 
in an intensive care unit 
Författare: Wilkin, K 
& .Slevin,E. Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2004, 13, 50-59 
Land: UK 

Sjuksköterskans 
perspektiv 
 
 

Att undersöka 
upplevelse av  
omvårdnad för 
sjuksköterskor på en 
intensivvårdsenhet.  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Det användes 
Heideggers 
fenomenologiska 
livsvärldsanalys 
som dataanalys. 
Intervju av 46 
heltidsarbetande 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna i denna 
studie vill vara delaktiga i en 
holistisk och mänsklig vård 
av patienter och deras 
anhöriga. 
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med max ett års 
erfarenhet. 

Titel: Preserving moral 
integrity: a follow-up 
studie with new 
graduate nurses 
Författare: Kelly, B. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 1998, 28 (5), 
1134-1145 
Land: USA 

Vårdvetenskaplig 
 
 
 
 

Man vill följa upp 
sjuksköterskor och se 
hur de tillämpar den 
”verkliga världen” 
inom sjukhus och vad 
som påverkar deras 
moraliska 
värderingar och 
etiska roll och hur det 
utvecklats under 
följande två år. 

Kvalitativ studie, 
datainsamling med 
en öppen 
frågeställning 
Detta är en 
uppföljning av ett 
föregående arbete, 
nu tittar författarna 
på sjuksköterskor 
som varit färdiga i 
ca ett års tid. 
Intervju av 22 
sjuksköterskor. 

Att behålla sin moraliska 
integritet var basen i den 
psykosociala processen som 
förklarar anpassningen till 
den ”verkliga världen” i 
sjukhusmiljön. Sex steg i 
processen identifierades: 
Sårbarhet, klara av dagen, 
hantera moralisk stress, 
Främmande för sig själv, 
hantera förlorade ideal, 
integrera en ny professionell 
självbild. 

Titel: Protecting the 
self: A descriptive 
qualitative exploration 
of how registered 
nurses cope with 
working in surgical 
areas 
Författare: 
Mackintosh, C. 
Tidskrift: 
International journal of 
nursing studies 
Årtal: 2007, 44, 982-
990 
Land: UK 

Vårdvetenskaplig 
 

Syftet är att beskriva 
hur kvalificerade 
sjuksköterskor 
hanterar dagliga 
upplevelser som de 
utsätts för på en 
operationsavdelning. 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerad 
intervju av 16 
kvalificerade 
sjuksköterskor.  

 Tre teman upptäcktes: 
Relationer med patienten, 
hur man är som person och 
effekten av att vara erfaren. I 
arbetet som sjuksköterska 
utsätts man för stress och 
stressfulla händelser och det  
är viktigt att skydda sig själv. 
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