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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskor förhåller sig till etiska och moraliska värderingar för att kunna ge 

en etiskt försvarbar vård till sina patienter. Grunden i det etiska vårdandet är att 

sjuksköterskor använder sina empatiska och sympatiska förmågor. Den etiska förmågan kan 

påverkas negativt av stress. Stress är ett begrepp med många olika innebörder, en typ av stress 

som sjuksköterskor utsätts för är den etiska stressen. Den är ofta svårbegriplig och 

svårhanterbar och uppstår när sjuksköterskor måste göra avkall på sina etiska värderingar. 

Etisk stress är emotionellt utmanande och kan få många konsekvenser i vårdandet av 

människor. 

  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av etisk stress 

 

Metod: En litteraturöversikt av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Artiklarna 

analyserades enligt Fribergs analysmetod där författarna sökte efter delar i artiklarnas resultat 

med betydelse för litteraturöversiktens syfte. Vilket gav ett resultat i form av teman och 

subteman. 

 

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman: Upplevda känslor vid etisk stress, 

Situationer där känslor av etisk stress uppstår, Möten som gör sjuksköterskan sårbar och 

Hantering av känslor vid etisk stress. Till det sistnämnda huvudtemat hör två subteman. 

Dialogens betydelse och Personliga förutsättningar och erfarenheter. 

 

Diskussion: I resultatet diskuteras upplevelsen av etisk stress utifrån Travelbees teori om 

sjuksköterskan och andra relevanta studier. Vikten av gemensamma etiska riktlinjer mellan 

sjuksköterskor och läkare diskuteras och behovet av etisk vägledning och stöd vid svåra 

möten i vården. Olika etiska problem diskuteras utifrån sjuksköterskors roll i vården. 

Betydelsen av kommunikation och dialog för bearbetning av etiskt stress hos sjuksköterskor 

diskuteras.  

 

Nyckelord: Etisk stress, sjuksköterskor, upplevelser, Travelbee. 



 
 

 
 

 

Abstract  

 

Background: Nurses act on ethical and moral values to be able to give their patient ethical 

care. The foundation of the ethical care that nurses provide is based on their empathic and 

sympathetic abilities. The ethical ability can negatively be affected by stress. The definition of 

stress is a wide concept with different meanings. One specific type of stress that nurses 

encounters is the moral distress which is hard to explain and difficult to handle. The moral 

distress emerges when nurses are unable to act according to their moral judgment.  Moral 

distress is emotional challenging and may affect patient care. 

 

Aim: To illustrate nurses’ experiences of moral distress. 

 

Method: The study is a literature review containing ten articles of qualitative design. The 

articles were analyzed according to Friberg’s method. In which results relevant to the aim 

were categorized and subsequently referred to themes and sub-themes 

 

Results: The analysis resulted in four major themes: Experienced emotions of moral 

distress, Situations where feelings of moral distress is experienced, Encounters that’s makes 

nurses vulnerable and Handle the emotions of moral distress. The latter major theme included 

two sub-themes: The importance of dialog and Personal abilities and experiences.   

 

Discussion: The results of the literature review have been discussed in relation to 

Travelbees nursing theory and perception of the nurse and other relevant studies. The 

importance of mutual ethical guide lines between nurses and doctors is discussed and the need 

of ethical guidance and support in difficult care situations.  The meaning of dialog and 

communication to make moral distress manageable for nurses is discussed.   

 

Keywords: Moral distress, nurses, experiences, Travelbee.  
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1. Inledning 

Det har rapporterats som meningsfullt att arbeta med människor, personer som söker sig till 

dessa yrken rapporteras ha en god psykisk hälsa i samband med rekryteringen (Danielsson et 

al., 2009). Detta kan dock förändras under karriärens gång och risken för utveckling av 

psykisk ohälsa har rapporteras som hög. 

 Vår uppfattning var att vårdklimatet i media skildras av ständiga nedskärningar, 

personalbrist och hög arbetsbelastning inom vården. Vi upplevde det som att sjuksköterskor 

ofta stod inför stressfulla situationer och beslut i vården av sjuka människor. I en del av dessa 

beslut var gränsen mellan rätt och fel inte alltid självklar vilket ställde krav på sjuksköterskans 

förmåga att kunna agera etiskt och moraliskt i varje unik situation. Genom iakttagelser från 

den verksamhetsförlagda utbildningen så talade sjuksköterskor aldrig om specifikt etisk stress 

eller vad som var rätt och fel i vården av människor. Samtal rörde ofta stress som ett generellt 

begrepp och hur stress kan vara en psykisk och fysisk belastning. Vi hade en uppfattning av 

att etiskt utmanande situationer ligger till grund för mycket av det som kan tyckas vara 

påfrestande och utmanande på arbetsplatsen. Därför valde vi att göra en litteraturstudie över 

området för att få en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser av etiskt utmanande 

situationer.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Etikens betydelse i sjuksköterskans yrkesutövning 

För att förstå vilka regler och mönster som människor bör följa i samhället, bör leva efter och 

hur de ska handla i olika situationer använder sig människor av etiken och moralen som 

hjälpmedel i och genom livet (Sandman & Kjellström, 2013; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2008;). Etik och moral är synonyma begrepp med varandra men har en innebörd med olika 

syften. När man skiljer begreppen åt anser man att etik är den teoretiska nivån för att utforska 

moralen, den står för tankar och värderingar som man grundar sina handlingar på. Moral 

anses vara det praktiska handlandets nivå där man kan utforska rätt och fel samt där man kan 

fråga sig varför man handlade som man gjorde. Moraliskt är alltså det goda och rätta 

handlandet och omoraliskt det som är ett felaktigt handlande.  

När sjuksköterskor arbetar tränar de sig i att skapa goda vanor och att vara goda 

människor, när detta sker på en arbetsplats skapas ett gott etiskt klimat (Öresland & Lützén, 

2009).  
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2.2 Empati och sympati i sjuksköterskans yrkesutövning 

Att som sjuksköterska kunna känna empati är viktigt då det är det som gör att man förstår 

människans behov av vård (Todaro-Franceschi, 2015). Att som sjuksköterska kunna visa 

sympati är nästan viktigare då det är det som får sjuksköterskor att agera och ge patienten 

vård. Känslor har en viktig funktion för hur människor förstår sin omgivning för att kunna 

relatera till andra människor och för att kunna utveckla sina känslor gentemot andra 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Sjuksköterskan använder sina känslor och sin empatiska 

förmåga för att förstå den vårdbehövande människan i dess unika kontext. Känslor bör ses 

som ett hjälpmedel eftersom de hjälper oss att tolka och förhålla oss till olika situationer, 

samtidigt gör känslorna oss sårbara. Att som sjuksköterska ha en empatisk förmåga innebär 

att man kan uppleva och förstå en annan människas känslor. Samtidigt så lagras känslorna hos 

sjuksköterskan vilket ställer krav på förmågan att kunna bearbeta känslorna för att inte 

drabbas av ohälsa på grund av ett känslomässigt överflöd. En del i sjuksköterskors arbete är 

att kunna visa medlidande och göra gott, vilket kan vara utmanande då de kan möta ett stort 

antal vårdbehövande patienter. Detta ställer krav på empatiska förmågan. 

 

2.3 Sjuksköterskors etiska vårdande 

Att kunna ge en god etisk vård är en kravfylld och komplicerad verklighet som sjuksköterskor 

ställs inför (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). En god etisk vård innefattar sjuksköterskan 

som människa, förhållningsättet till patienten, förmågan till reflektion samt sjuksköterskans 

omdöme och handlingar. Den personliga lämpligheten utgör stommen, där det är viktigt att 

det finns en förmåga till utforska sig själv och det inre moraliska rummet. Till detta kommer 

även den ständiga utvecklingen av sjuksköterskans ansvarskänsla, samvete, etiska känslighet 

och karaktär. Detta är en komplexitet som måste vara i balans för att kunna ge en god etisk 

vård. 

 Beauchamp och Childress fyra grundläggande etiska principer ligger till grund för en del 

av sjuksköterskans vårdande (Sandman & Kjellström, 2013). Det förklaras som 

autonomiprincipen där varje människa har rätt att bestämma över sitt egna liv. Göra-gott-

principen strävar efter att förebygga skada, minska skada och främja det goda, genom positiva 

handlingar som är till fördel för någon annan. Icke-skada-principen innebär en moralisk 

skyldighet att inte skada andras integritet eller orsaka fysisk eller psykisk smärta. 

Rättviseprincipen innebär att personer ska behandlas lika och att de har samma värde när 

bördor och förmåner ska fördelas.  
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2.4 Stress 

När man utsätts för olika former av belastningar, krav, utmaningar och hot utlöser kroppen en 

stressreaktion (Gustafsson, 2010; Danielsson et al., 2009). Reaktionen är densamma oavsett 

vad den utlösande faktorn är. Det fysiologiska stressystemet är designat för att klara av 

kortvariga stresspåslag som tidigare fick oss att överleva vid omedelbar fara. I dagens 

samhälle utsätts människor allt för ofta av psykisk och psykosocial stress som är långvarig 

vilket inte är gynnsamt ur ett hälsoperspektiv.  

 Långvarig stress kan leda till psykiska och fysiska ohälsotillstånd såsom; kronisk trötthet, 

minskad prestationsförmåga, olust, nedstämdhet, minnesproblematik, sömnproblematik, 

domningar, muskelsmärta, depression, utmattningssyndrom, kronisk smärta, hjärt- 

kärlsjukdomar och diabetes (Gustafsson, 2010). 

Ytterligare en typ av stress i vården är etisk stress, den orsakas av att sjuksköterskor inte 

kan leva upp till värden och normer i vården (Sandman & Kjellström, 2013). Det är inte den 

fysiologiska stressen som är hindret utan den uppstår av andra faktorer exempelvis 

strukturella problem och konflikter.  

 

2.5 Samvetsstress 

Under 1970-talet uppmärksammades det att människor som arbetade med känslomässigt 

krävande yrken reagerade med negativa förändringar i humör och personlig motivation 

(Melvin, 2015). Det har förklarats som att sjuksköterskor drabbats av emotionell utmattning 

och till sist inte orkar visa empati för sina patienter. Enligt Sorenson, Bolick, Wright och 

Hamilton (2016) talar man om kostnaden av att vårda eller bry sig och benämner det som 

samvetsstress vilket är en form av etisk stress. Sjuksköterskeyrket var en av de 

yrkesgrupperna som löpte högre risk att drabbas av samvetsstress då det är ett yrke där man 

ofta arbetar nära människor som utsätts för ett stort lidande. Det är det emotionella överflödet 

som leder till en likgiltighet eller ångest inför att möta människor i lidande (Forster, 2009). 

Enligt Kalliath och Morris (2002) uppstår den vårdande utbrändheten genom att 

sjuksköterskorna som en gång kände mental styrka och tillfredsställelse av att få arbeta med 

människor går in i en existentiell kris där sjuksköterskan inte orkar bry sig om patienterna. 

 

2.6 Etisk stress 

Etisk och moralisk stress började beskrivas under 1980-talet som en konflikt mellan en 

persons handlingar och värderingar (Barlem & Ramos 2015). Det var inte alla som upplevde 

etisk stress i en specifik situation utan mycket handlade om personliga egenskaper och hur 
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man upplevde den unika situationen. Det är med andra ord svårt att säga i vilka situationer 

som etisk stress kan uppstå ur (Pavlisch, Brown-Saltzman, Hersh, Shirk, & Nudelman, 2011). 

Etisk stress kan uppstå i en kombination av situationer i vården och upplevelser av hur man 

har behövt kompromissa med de moraliska och etiska värderingar man har (Hamric, 2014; 

McCharty & Gastmans, 2015). 

Att utsättas för etisk stress är ett svårbeskrivet och svårgreppbart tillstånd att förklara när 

man upplever det (Barlem, Lunardi, Lunardi, Tomaschewski-Barlem & Silveira, 2013). Det är 

ett övertramp på de etiska övertygelser och värderingarna som uppstår i vården på grund av 

att sjuksköterskor behöver göra avkall på etiken och moralen. De utlösande faktorerna för att 

uppleva och drabbas av etisk stress är många. Det kan vara allt från tidsbrist till brist på 

resurser eller andra begränsningar som är orsaken. Todaro-Franceschi (2015) förklarar etisk 

stress som att man vet vad som är rätt att göra men begränsningar gör det omöjligt att utföra 

rätt handlingar. Sjuksköterskans etiska övertygelse om vad som är bäst för patienten har 

kommit i konflikt med organisation, läkare, anhöriga eller patienten själv. Sandman och 

Kjellström (2013) förklarar etisk stress som att sjuksköterskor blir stressade för att de känner 

att de inte kan leva upp till de moraliska värden och normer som de bör kunna leva upp till. 

Etisk stress blir då en konsekvens av olika etiska situationer eller problem som uppstår i 

vården. 

I ett tidigt skede när sjuksköterskan upplever etisk stress är det vanligt att uppleva starka 

känslor (Forster, 2009). Om detta fortlöper över en längre period kan det leda till att 

sjuksköterskan till slut drabbas av emotionell utmattning, slutar på arbetsplatsen eller slutar 

helt inom professionen. Eftersom etisk stress kan leda till emotionell utmattning visar det att 

etisk stress är ett nära besläktat begreppet med samvetsstress och det kan vara svårt att skilja 

dessa åt. Etisk stress kan alltså trubba av sjuksköterskors etiska känslighet och leda till en 

passivitet mot den lidande patientens behov. 

Etisk stress bör inte förväxlas med ett etiskt dilemma då dilemmat uppstår när man kan 

handla rätt på flera olika sätt i en situation men samtidigt medför valet andra problem eller fel 

som följd (Corley, 2002). Det etiska dilemmat karaktäriseras av att olika handlingsregler eller 

etiska principer är oförenliga i en situation (Egidius, 2011; Malmsten, 2007). Det sker oftast 

när etiken inte stämmer överens med individens vilja, tankar, känslor och behov. Det etiska 

tankesättet kan alltså försvagas eller helt konkurreras ut i en valsituation. Efter valsituationen 

kan sjuksköterskan känna lättnad över att ha tagit ett korrekt beslut eller att man ångrar den 

utförda handlingen. Det etiska dilemmat har därför betydelse för etisk stress eftersom att det 

ger upphov till känslor när sjuksköterskor reflekterar över handlandet (Pavlisch et al., 2011).   
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2.7 Problemformulering 

I dagens samhälle är det vanligt att utsättas för stress, det kan skapa och bidrar till fysisk och 

psykisk ohälsa. En form av stress som behöver belysas i vården är den etiska stressen. Etisk 

stress som begrepp handlar om hur sjuksköterskans etik och moral samspelar med 

omvårdnaden. Samt hur empatin och sympatin ligger till grund för olika värderingar i vården. 

Vilket har en viktig funktion i hur sjuksköterskan förstår sin omgivning för att kunna relatera 

till andra människor. Etisk stress kan uppstå när sjuksköterskor behöver göra avkall på sina 

etiska övertygelser och värderingar, i en situation där de vet vad som är rätt att göra men 

begränsningar gör det omöjligt att utföra rätt handlingar. När sjuksköterskor utsätts för 

långvarig etisk stress kan det leda till en emotionell utmattning där sjuksköterskan i slutändan 

inte orkar engagera sig i sina patienter. Det råder en komplexitet kring etiskt stress som 

begrepp vilket gör det betydelsefullt att försöka förstå hur det känns att vara drabbad eller 

utsatt för det. Genom att förstå upplevelsen av etisk stress bidrar vi med kunskap om hur det 

går att göra begreppet hanterbart. Det bör ses som viktigt för alla vårdande yrken att sträva 

efter att ge en så etiskt och moraliskt korrekt vård som möjligt. Vi vill med detta undersöka 

vilka specifika känslor som är vanligt förekommande vid etisk stress och hur de hanteras hos 

sjuksköterskor. 

 

3. Syfte  

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av etisk stress. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Konsensusbegreppet människa definieras som en unik oersättlig individ, nu och för alltid 

(Travelbee, 1971).  Människan påverkas, influeras och förändras av sitt ursprung, miljön, 

kulturen samt alla erfarenheter den möter, konfronterar eller för den delen undviker. 

Människan står kontinuerligt inför valmöjligheter i livet och bördan av beslutsfattandet 

eftersom människan alltid är ansvarig för sina val, vilket bidrar till utvecklingen av sig själv.  

 Travelbees (1971) syn på hur sjuksköterskor uppfattar och hanterar patienter är att hjälpa 

de sjuka och se patienter som unika individer för att kunna skapa en vårdrelation. 

Sjuksköterskor måste förstå sin roll för att kunna hjälpa sjuka människor. Genom att ställa 

och besvara grundläggande frågor och förväntningar om vad det innebär att vara 

sjuksköterska. Sjuksköterskan som människa har kunskaper och förmågor till hur sjukdom 
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förebyggs, hur hälsa återfås, hur patienter kan finna mening i tillstånd av sjukdom samt hur de 

upprätthåller bästa möjliga hälsa. Sjuksköterskors största styrkor är att de har kunskap om 

människans sårbarhet, dess sjukdom, lidande och döden. Samtidigt kan ingen utsättas för 

upprepad sjukdom, lidande och död utan att förändras. Sjuksköterskor förändras för att de 

utsätts för andras sårbarhet, genom att de möter och inser sin egen sårbarhet i relation till 

andra.  Hur sjuksköterskor möter sin egen sårbarhet avgör den fortsatta förmågan att vårda 

sjuka och döende människor.  

 Sjuksköterskor har utifrån sina kunskaper och erfarenheter utvecklat ett vårdande samvete 

(Travelbee, 1971). Det är ytterligare en dimension av det vanliga samvetet som innebär att 

sjuksköterskor kommer att uppleva skuld när insikten om att vården som gavs patienten inte 

var tillfredsställande. Det uppstår antingen i direkt anslutning till en situation eller något 

senare då de reflekterar över sitt handlande. Sjuksköterskor kan då antingen välja att möta 

känslorna eller ignorera dem i hopp om att de försvinner. Ignoreras känslorna kommer det i 

förlängningen leda till att de blir känslomässigt frånkopplade. En speciell situation är döden. 

Döden väcker existentiella frågor hos människor, den utgör ett tillfälle för reflektion av den 

professionella och personliga lämpligheten hos sjuksköterskor. Döden gör oss även sårbara 

och kan förstärka känslorna av den känslomässiga frånkopplingen. Detta gör sjuksköterskor 

unika, de säregna kraven och möten sjuksköterskor ställs inför i vården. 

 Litteraturöversikten utgår ifrån sjuksköterskans perspektiv, därför var det viktigt att välja 

en teoretisk utgångspunkt som kan se sjuksköterskan som en individ. Travelbee utgår ifrån att 

sjuksköterskan som människa är sårbar i mötet med andra människor och dess lidande. Därför 

anses Travelbee kunna bidra till diskussion om upplevelserna av etisk stress.  

 

5. Metod 

I en litteraturöversikt granskas noggrant ett urval av texter inom ett specifikt 

verksamhetsområde som skall vara till nytta för allmänsjuksköterskan (Friberg, 2012). Att 

göra en litteraturöversikt innebär att göra en systematisk sökning av forskningsmaterial, ett 

urval av forskning görs, för att sedan kritiskt granskas, analyseras samt att en 

sammanställning i form av ett resultat görs. Efter analysen kommer en beskrivande 

sammanställning av den valda forskningens resultat att presenteras. På så sätt återges en bild 

av det granskade forskningsområdet. 
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5.1 Datainsamling och urval 

Författarna valde att samla in forskning från databaserna CINAHL och PubMed eftersom att 

de publicerar omvårdnadsforskning och är således relevant med hänsyn till att det är en 

litteraturöversikt i vårdvetenskap. Sökorden valdes med hänsyn till syftet för att inhämta 

relevant forskning. Författarna använde sig av fritextsökningar, Medical Subject Headings 

(MeSH) sökningar samt boolesk söklogik (Friberg, 2012). De slutliga sökorden författarna 

använde sig av gav det resultat som presenteras i litteraturöversikten. Sökorden som användes 

var ethic stress, moral stress, moral distress, experience, qualitative, ethical conflicts, 

ethically, difficult, care, nurs*. För att granska artiklarna till denna litteraturöversikt finns 

sökstrategierna presenterade i sökmatrisen (Bilaga 1). I det initiala skedet utgick författarna 

utifrån ett helikopterperspektiv utan vidare begränsningar för att observera vad som fanns 

tillgängligt inom forskningsområdet (Friberg, 2012). Det resulterade i ett för stort antal 

artiklar därför begränsades sökningen i form av år och språk. Författarna valde att begränsa 

årtalen för publicering till 2004-2016 för att få aktuell forskning samt en begränsning till 

engelska gjordes eftersom att det var språket som behärskades utöver svenska. Författarna 

valde medvetet att inte göra ytterligare begränsningar då nypublicerad forskning inte alltid 

hinner bli granskat, hade de i sådana fall fallit bort i sökningen. Dock gjordes en granskning 

av studiernas kvalitet innan de blev en del i resultatet, vilket innebär att författarna 

kontrollerade artiklarnas forskningsprocess så som design, struktur och syfte (Friberg, 2012). 

 Författarna har enbart valt att inkludera kvalitativforskning i litteraturöversikten eftersom 

det förenklar framställningen av ett resultat utifrån syftet, som var att belysa upplevelser av 

etisk stress. Vid kvalitativ forskning framställs resultatet i form av teman eller kategorier 

medan kvantitativ forskning presenterar sitt resultat i olika statistiska beräkningar (Friberg, 

2012). Därför ansågs det inte relevant att inkludera kvantitativt material eftersom att det inte 

ansågs bidra till litteraturöversiktens syfte.  

 Författarna hade avsikten att presentera upplevelser av etisk stress, för att göra detta 

krävdes en begreppsdefinition samt en korrekt översättning från svenska till engelska för att 

kunna hitta forskning som var utförd inom forskningsområdet. Detta resulterade i att etisk 

stress på engelska innefattar moral stress, moral distress, ethic stress, ethical situations. Det 

var till nytta under urvalsprocessen eftersom att vi hade en korrekt begränsning samt 

underlättade förståelsen av begreppen. 

 I urvalsprocessen lästes först studiernas rubriker för att se så att de verkade vara relevanta, 

därefter lästes artikelns syfte för att kontrollera om de bedömdes stämma överens med syftet i 

denna översikt. Därefter lästes studiens abstract, om abstractet bedömdes vara relevant lästes 
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hela artikeln. När studierna lästes lades en stor vikt på hur forskningen gått till genom att gå 

igenom och kontrollera deras forskningsprocess. Upplevdes artikeln som trovärdig samt 

uppfyllde författarnas krav användes den, i annat fall så uteslöts artikeln från 

litteraturöversikten. De tio valda artiklarna återfinns i resultatsmatrisen (Bilaga 2). 

 

5.2 Analys 

Enligt Friberg (2012) kan analysarbetet beskrivas som en process, från en bearbetningen av 

helheten till att utvinna delar för att sedan få en ny helhet. Delarna utvinns genom att artikelns 

resultat sönderdelas till fenomen, värdeladdade ord eller olika tyngdpunkter med betydelse för 

syftet. När delarna ur många artiklar sammanfogas får forskarna fram sitt resultat. Det var 

detta som inspirerade författarna i deras analys vilket ledde fram till resultatet. 

 Författarna samlade gemensamt in samtliga artiklar till reslutatet. Artiklarna lästes var för 

sig för att självständigt kunna skapa en bild av artiklarnas innehåll. För att författarna skulle få 

ett helhetsintryck av forskningen lästes artiklarna flera gånger tills de fått en förstålse för 

innehållet. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll för att lyfta fram relevanta aspekter. 

Författarna  framställde resultatet genom att bryta ner samtliga artiklar se (Bilaga 2) till delar 

med betydelse för syftet (Friberg, 2012). Delarna bestod av vad författarna ansåg vara viktiga 

för upplevelsen av etisk stress. Därefter kodades delarna genom färgmarkeringar exempelvis 

rött för känslor, blått för etiska situationer och gult för hanterbarhet. Detta gjordes för att 

författarna enkelt skulle kunna identifiera upplevelserna av etisk stress. Delarna sorterades 

utifrån färg och lästes flertalet gånger för att kontrollera och uppmärksamma ytterliggare 

upplevelser. Utifrån färgkodningen delades artiklarna in i teman och subteman, de utgör detta 

arbetets reslutat. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken kan indelas i tre nivåer, primär-, sekundär- och metanivå (Forsman, 1997). 

Den primära nivån handlar om hur moralisk forskningen varit, den sekundära nivån berör i 

vilken utsträckning den önskvärda moraliska halten har varit. Detta kan ses i forskarens 

samvete, kollegors granskning och etiska kommittéer. Metanivån är därifrån forskningen 

utförs vilket kan vara antingen empirisk eller normativ.  

 Enligt Friberg (2012) skulle studiers kvalitet systematiskt granskas, vilket inneburit en 

kontroll av etiska överväganden och godkännanden med tillhörande krav på struktur och 

metod. Författarna var därför tvungna att kontrollera om etiska kommittéer godkänt 
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genomförd forskning, vilka intressekonflikter som uppstått, om någon deltagare avbrutit 

forskningen och i sådana fall hur det bemöttes, sponsorer samt att det genomfördes på 

frivilliga grunder. 

 Författarnas resultat i litteraturöversikten är baserat på artiklarnas resultat. Språkbruket och 

risken för att feltolka ord vid översättning togs i beaktande vid översättning av resultatartiklar 

eftersom valda artiklar var skrivna på engelska. Det medförde att okända och tolkningsbara 

ord översattes och kontrollerades via lexikon. 

 

7. Resultat 

Analysen resulterade i fyra huvudteman: Upplevda känslor vid etisk stress, Situationer där 

känslor av etisk stress uppstår, Möten som gör sjuksköterskan sårbar och Hantering av 

känslor vid etisk stress. Till det sistnämnda huvudtemat hör två subteman: Dialogens 

betydelse och Personliga förutsättningar och erfarenheter. 

 

7.1 Upplevda känslor vid etisk stress 

Frustration och maktlöshet var två förekommande känslor hos sjuksköterskor under 

upplevelsen av etisk stress (Choe, Kang & Park, 2015; Fischer Grönlund, Söderberg, 

Zingmark, Sandlund & Dahlqvist, 2015; Jimenez-Herrera & Axelsson, 2015; Langeland & 

Sørlie, 2011; McLeod, 2014). Känslorna uppstod i relation till en situation på arbetsplatsen 

som var orsakad av att sjuksköterskor kände sig otillräckliga i vården av sina patienter. Detta 

på grund av att sjuksköterskor inte kunde ta det utrymmet som behövdes för att ge en 

tillfredsställande vård. 

 Sårbarhet i relation till lidande var ytterligare en känsla i upplevelsen av etisk stress, 

sjuksköterskor upplevde sig som sårbara vilket uppstod i svåra patient- och anhörig 

situationer (Langeland & Sørlie ,2011; Choe et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde sig som 

sårbara när de utsattes för patienter och anhörigas lidande. 

 Ilska, misslyckande och dåligt samvete är ytterligare negativa känslor som etisk stress 

orsakade, det framkom att utföra vård som inte ansågs vara etiskt försvarbar eller att 

observera oetisk vård var en orsak till dessa känslor (Choe et al., 2015; Cronqvist, Lützèn & 

Nyström, 2006; Gaudine, LeFort, Lamb & Thorne 2011; Fischer Grönlund et al., 2015; 

Jimenez-Herrera & Axelsson, 2015; Laabs, 2007; Langeland & Sørlie, 2011; McLeod, 2014; 

Sørlie, Larsson Kihlgren & Kihlgren, 2004).  
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När vårdrelationen var bristfällig och patienterna kände misstro till sjuksköterskors förmåga 

samt när patienter var aggressiva eller otrevliga väcktes känslor av etisk stress (Fischer 

Grönlund et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde sig då som otillräckliga, kände sig sårbara 

och fick dåligt samvete. Det kunde i förlängningen leda till samvetsstress, där sjuksköterskor 

inte längre vill vårda patienterna. Samvetsstressen kunde uppstå när sjuksköterskor ville och 

visste att patienter var i behov av omvårdnad men samtidigt kände de sig avvisade och kunde 

inte hantera känslorna av otillräcklighet och sårbarhet. 

 

7.2 Situationer där känslor av etisk stress uppstår 

Etiska problem uppfattades i situationer där sjuksköterskor ansåg sina valmöjligheter som 

begränsade eller att de fick fullfölja beslut som inte överensstämde med de egna etiska 

värderingarna (Choe et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde etiska problem i situationer där 

patienter inte ville ha den vård som sjuksköterskor erbjöd och ansåg vara rätt. Sjuksköterskor 

upplevde även etiska problem när anhöriga inte var tillfredsställda med vården som skulle ges 

eller hade givits, samt när läkarens beslut begränsade sjuksköterskors handlande. Att 

sjuksköterskor inte kunde ge adekvat smärtlindring på grund av utebliven ordination från 

läkare påverkade vårdrelationen och förtroendet mellan sjuksköterskor och patienter (Choe et 

al., 2015; Fischer Grönlund et al., 2015). När sjuksköterskor fattade beslut i vården kunde 

etisk stress upplevas, om handlingen gick emot deras etiska värderingar (Mcleod, 2014).  

 Organisatoriska problem kunde yttra sig som konflikter interprofessionellt mellan 

sjuksköterskor och läkare (Choe et al., 2015; Fischer Grönlund et al., 2015; Jimenez-Herrera 

& Axelsson, 2015; Mcleod, 2014). Organisatoriska problem med läkare uppstod när 

sjuksköterskor var väl insatta i patienters situationer och ansåg sig veta vad som var rätt beslut 

om fortsatt vård för att bevara patientens värdighet (Fischer Grönlund et al., 2015).  När 

sjuksköterskors åsikter och värderingar inte stämde överens med läkares beslut upplevdes 

känslor av etisk stress. Organisatoriska problem upplevdes även när sjuksköterskors 

profession inte hade tillräcklig auktoritet i förhållande till läkares beslutsfattande (Choe et al., 

2015). Sjuksköterskor ansåg sig arbeta efter ett holistiskt perspektiv där patientens autonomi 

och värdighet respekterades vilket ofta åsidosattes i diskussioner med läkares biomedicinska 

förhållningssätt där patienten ofta refererades som sin sjukdom eller åkomma (Jimenez-

Herrera & Axelsson, 2015). Att inte få vara delaktig i beslutsfattandet orsakade att 

sjuksköterskors egna värderingar åsidosattes och utlöste känslor av etisk stress (Jimenez-

Herrera & Axelsson, 2015; Mcleod, 2014).  
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När sjukhus, ledning och organisation stod som hinder för patientens liv och hälsa upplevdes 

etisk stress (Choe et al., 2015; Gaudine et al., 2011; Langeland & Sørlie, 2011). Strukturella 

problem kunde yttra sig som riktlinjer att gå med ekonomisk vinst i vården, vilket orsakade 

underbemanning och sjuksköterskebrist (Choe et al., 2015). Att arbeta efter riktlinjer som 

ansågs vara etiskt missvisande orsakade etisk stress hos sjuksköterskor. En sådan konflikt 

kunde bestå i att sjuksköterskor hade riktlinjer att flytta äldre patienter till första möjliga 

vårdhem så snart det akuta skedet var över för att frigöra sängplatser, även om patienten inte 

ville flyttas till just det boendet (Gaudine et al., 2011). Ett annat strukturellt problem som 

sjuksköterskor upplevde var sjukhusets konstruktion (Langeland & Sørlie, 2011). Att 

undersöka, samtala och vårda patienter i öppna salar inför andra patienter upplevdes som 

inskränkande på patienternas integritet. Detta bidrog till att sjuksköterskor inte kunde påverka 

att de exponerade patienterna vilket utlöste känslor av etisk stress. 

 Sjuksköterskor upplevde att de inte respekterades som individer och som professionell 

grupp samt inte uppskattades av organisationen (Gaudine et al., 2011).  Det upplevdes även 

svårare att få igenom förändringar på arbetsplatsen till skillnad från läkare vilket ansågs vara 

en bidragande orsak till etisk stress. Att arbeta med otillräckliga resurser hade negativa 

effekter på patientsäkerheten och arbetskvalitén upplevde sjuksköterskor. Det upplevdes även 

som att etisk stress påverkade kollegors fysiska och psykiska hälsa när de inte klarade av att 

leva upp till sina egna förväntningar.  

 I samband med vården av svårt sjuka människor upplevdes ofta en inre konflikt när 

prioriteringar behövde utföras (Langeland & Sørlie, 2011). Att behöva fördela resurser och 

prioritera mellan patienter orsakade etisk stress. En extra utsatt grupp var nattpersonal 

eftersom arbetet ofta utfördes på egen hand utan kollegor, vilket innebar att det var fler 

patienter att behöva prioritera sina resurser mellan.  

 Tid var en orsak till upplevelsen av etisk stress eftersom sjuksköterskor var tvungna att 

prioritera bort patienter eftersom tiden inte räckte till (Langeland & Sørlie 2011; Sørlie, 

Larsson Kihlgren & Kihlgren, 2004). Sjuksköterskorna demonstrerade tydligt att de inte hade 

tid för samtal eller extra omvårdnad, endast de praktiska uppgifterna hann utföras (Sørlie, 

Larsson Kihlgren & Kihlgren, 2004). Detta medförde en etisk stress eftersom att 

sjuksköterskorna inte kunde ge den vården de ville erbjuda. Sjuksköterskor var tvungna att 

prioritera och det innebar att de enbart kunde erbjuda den mest basala vården för att kunna 

omhänderta sina patienter (Langeland & Sørlie 2011; Sørlie, Larsson Kihlgren & Kihlgren, 

2004). De kunde alltså inte ge den vård de själva hade velat erbjuda. Detta resulterade att etisk 

stress uppstod. 
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7.3 Möten som gör sjuksköterskor sårbara 

Att utsättas för situationer där man tvingas möta döende patienter eller svårt sjuka människor 

som lider, orsakade att sjuksköterskor upplevde sig som utsatta för etisk stress (Choe et al., 

2015; Fischer Grönlund et al., 2015; Langeland & Sørlie, 2011). Sådana situationer kunde 

vara så etiskt utmanande och svåra att sjuksköterskor inte kunde distansera sig från patienten 

eller situationen. Om det upplevdes som att man förlängde lidandet för en döende människa 

bara för att ge några ytterligare dagar i livet så uppstod etisk stress. Även situationer där man 

inte genomförde livsuppehållande åtgärder kunde upplevas som utmanande. Det upplevdes 

som svårt att inte bli känslomässigt påverkad av människors lidande, särskilt i situationer där 

man lätt kunde relatera till patienten och de anhöriga vilket kunde orsaka etisk stress, 

exempelvis att se föräldrar sörja sitt döda barn (Langeland & Sørlie, 2011). 

 Nyexaminerade sjuksköterskor saknade praktiska erfarenheter från vården, detta gjorde att 

de inte hade samma förmåga som sina kollegor att hantera etiskt svåra situationer vilket 

gjorde de mer utsatta för att drabbas av etisk stress (Choe et al., 2015).  

 

7.4 Hantering av känslor vid etisk stress 

7.4.1 Dialogens betydelse 

Att söka stöd och försöka samtala om etisk stress var en viktig faktor för att göra upplevelsen 

hanterbar och begriplig (Fischer Grönlund et al., 2015; Musto & Schreiber, 2012; Sørlie, 

Larsson Kihlgren & Kihlgren, 2004). Den vanligaste formen av stöd efter att ha upplevt etisk 

stress bestod i informellt stöd från kollegor vilket fyllde en viktig funktion framförallt för 

nattpersonal som inte kunde delta på stödmöten (Cronqvist et al., 2006). Denna typ av stöd 

kunde även vara lättare för vissa individer att uttrycka sig i då alla inte kände sig bekväma 

med att prata i större forum.  Genom samtal med sina kollegor kunde sjuksköterskorna få stöd 

att hitta ett nytt fokus, vilket bidrog till att skapa erfarenhet och förberedelse inför framtida 

situationer.  

 Sjuksköterskor ville ha olika typer av stöd beroende på vem man samtalade med, när man 

talade med kollegor var det framförallt vägledning i hur kollegorna själva hade agerat i en 

etisk situation utifrån sina egna erfarenheter som var av betydelse (Musto & Schreiber, 2012). 

Samtalades det med sina egna anhöriga var syftet att få emotionellt stöd efter att ha upplevt en 

etiskt svår situation. Sjuksköterskor undvek ofta att samtala med chefer eller medarbetare som 

inte själva hade någon klinisk erfarenhet. Eftersom sjuksköterskor antog att de inte skulle ha 

någon förståelse för situationen och den etiska problematiken. När det inte fanns någon dialog 
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upplevde sjuksköterskor att chefer ignorerade att etiska problem fanns på arbetsplatsen 

(Guadine et al., 2011). Cheferna ansåg antingen att sjuksköterskorna själva skulle kunna reda 

ut de etiska problemen eller så ignorerades de helt, vilket resulterade i att det upplevdes som 

att sjuksköterskor arbetade på en oetisk arbetsplats. 

 På vissa arbetsplatser erbjöds det stöd och handledning i form av gruppmöten (Cronqvist et 

al., 2006; Musto & Shreiber, 2012). Där speglades etiskt svåra situationer samt att det var ett 

tillfälle att ventilera händelser som påverkat sjuksköterskorna emotionellt. Sjuksköterskor 

ansåg att de behövde tydliga riktlinjer för att kunna bli vägledda i etiskt svåra situationer. 

Chefssjuksköterskor ansåg att det var upp till varje enskild sjuksköterska att ta emot stöd som 

erbjöds på arbetsplatsen samt att vara delaktiga under möten. De anställda sjuksköterskorna å 

sin sida ansåg att de var tvungna att aktivt söka stöd, samt att tysta och tillbakadragna 

sjuksköterskor uppfattades som ointresserade av att lösa sina stressrelaterade problem och 

känslor. Det upplevdes även som svårt att i grupp kunna lyfta sina känslor, de hade hellre 

velat samtala enskilt. Sjuksköterskor upplevde vissa fördelar med gruppmöten eftersom hela 

vårdlaget gemensamt försökte hitta en lösning på den etiska problematik som hade upplevts 

(Musto & Shreiber, 2012). Det kunde ligga till grund för att ändra riktlinjer och inarbeta nya 

rutiner för att gemensamt hantera etisk stress. Sjuksköterskor uppmärksammade ett behov av 

etiskt vägledning i situationer där patienter inte kommer återhämta sig och döden är 

oundviklig (Jimenez-Herrera & Axelsson, 2015). Eftersom de etiska aspekterna i dessa 

situationer ofta blir bortglömda i förmån för patologiska och kliniska aspekter. 

 En personalgrupp som upplevde sig som extra utsatta för etisk stress var nattanställd 

personal då speglingar och stödet ofta skedde dagtid (Cronqvist et al., 2006). 

Sjuksköterskorna som arbetade natt fick komma in på sin lediga tid om de ville delta. 

Stressfulla situationer som kunde ha hänt under natten riskerade därför att undantryckas i 

medvetandet särskilt om möten eller interventioner ägde rum flera dagar efter den etiskt 

stressfulla situationen. När mötet väl ägde rum ansågs det inte längre aktuellt att ta upp 

situationen under speglingarna eller mötena. Denna personalkategori kände sig därför 

ensamma och utlämnade från stödet från avdelningen och hanteringen av etisk stress. 

 

7.4.2 Personliga förutsättningar och erfarenheter 

Sjuksköterskors vårdande förmåga byggde på egna praktiska erfarenheter och hur de hade 

velat att deras egna anhöriga skulle ha vårdats (Laabs, 2007; Mcleod, 2014; Sørlie, Larsson 

Kihlgren & Kihlgren, 2004). Genom tidigare erfarenheter fick sjuksköterskor en känsla för 

hur de borde förhålla sig och agera i en etiskt svår situation men också en beredskap för hur 
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de bör handla i framtida situationer. Sjuksköterskor ansåg att deras egna värderingar hade 

betydelse för förmågan att hantera etiska situationer i vården (Mcleod, 2014). När 

sjuksköterskor upplevt en situation där de utsatts för etisk stress var det vanligt att de 

ifrågasatte sig själva och sin förmåga som sjuksköterska (Cronqvist et al., 2006; Laabs, 2007; 

Musto & Schreiber, 2012). När sjuksköterskor saknade tidigare erfarenhet från etiskt svåra 

situationer så var det vanligt att uppleva etisk stress eftersom de inte kunde leva upp till sina 

egna förväntningar. För att undvika övertramp på de etiska värderingarna sökte sjuksköterskor 

oftast efter en lösning för att kunna tillgodose patientens behov (Laabs, 2007). Strategier som 

användes var att bibehålla en balans mellan patientens behov och de egna etiska 

övertygelserna genom kompromisser och kommunikation. Att bygga en relation till patienten 

och till medarbetarna gav en känsla av hanterbarhet och förståelse för den etiska situationen. 

Att kunna distansera sig själv från patienten för att inte bli för emotionellt involverad var en 

skyddande strategi. När sjuksköterskor funnit en lösning på situationen eller problemet skedde 

en personlig utvärdering av de etiska övertygelserna. Om sjuksköterskan upplevde att ett 

övertramp hade skett så uppstod etisk stress. För att kunna gå vidare och utvecklas efter att ha 

varit med om en etisk stressande situation krävdes det att sjuksköterskorna bearbetade sina 

känslor. Exempelvis så förbigick eller ignorerade sjuksköterskor organisatoriska riktlinjer när 

de ansåg att det skulle medföra en bristande vårdkvalitet för patienterna, samt om det skulle 

komma i konflikt med deras etiska värderingar (Gaudine et al., 2011). 

 Sjuksköterskor upplevde även att deras profession inte togs på allvar vilket minskade deras 

förutsättningar att utvecklas i sin profession (Gaudine et al., 2011). Det fanns få möjligheter 

att få delta på utbildningar och seminarium. En brist på sjuksköterskor var en av 

anledningarna till att man inte hade tid att lämna avdelningen för vidareutbildning. Etisk 

stress uppstod genom att sjuksköterskor upplevde sig som att enbart fylla en funktion där de 

såg till att flödet av patienter kunde fortsätta och det inte fanns möjlighet till personlig 

utveckling. 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden i arbetet var att göra en litteraturöversikt, detta är en metod för att överblicka ett 

avgränsat område eller för att skapa en beskrivande sammanställning (Friberg, 2012). Andra 

lämpliga metoder hade även kunnat användas för att besvara syftet exempelvis intervjustudier 

med fokusgrupper. Informationssökning gjordes i flertalet databaser så som CHINAL, 



 
 15 (27) 

 

PubMed, ESH Discovery och MEDLINE. Detta var grunden för den initiala 

informationssökningen. Författarna återfann samma artiklar i de olika databaserna, dock var 

det enbart CHINAL som samlade flest artiklar på samma sökning. Därför ansåg författarna att 

CHINAL var det bättre alternativet eftersom det var enklare att följa sökvägarna. 

Motiveringen till tidsramen för publicering var att den äldsta artikeln från 2004 återfanns som 

relevant för syftet vilket var anledningen till att författarna ansåg att den bör inkluderas i 

arbetet. Samtliga tio artiklar var kvalitativa vilket underlättade analysen eftersom att de berör 

samma form av data. Enligt Friberg (2012) är det svårt att dra slutsatser mellan kvalitativ och 

kvantitativ data eftersom att det ena resultatet presenteras i ord och den andra i siffror. Därför 

valdes det att exkludera all kvantitativ forskning ur litteraturöversikten. Analysen i arbetet 

gjordes initialt var för sig tills författarna separat nått en förstålse för artiklarnas helhet. 

Därefter diskuterade författarna artiklarna och lyfte fram intressanta aspekter. På så vis har 

författarna gjort en gemensam analys vilket stärker litteraturöversiktens resultat (Henricson, 

2012).  

 Artiklarna kom ifrån Sverige, Norge, England, USA, Kanada och Sydkorea. Det kan ses 

som en styrka eftersom att det påtalar mångfalden för etisk stress som begrepp. Det kan även 

ses som en styrka eftersom att skillnader mellan olika kulturer och samhällsstrukturer ändå 

genererar liknande känslor kopplade till etisk stress. Det kan samtidigt vara en svaghet att 

författarna inte har insikten i kulturen, specifika normer, vård och samhällsstrukturer som en 

nation har när hela världen inkluderas i artikelsökningen. Resultatet visade dock att 

upplevelsen av etisk stress är likartad oavsett vilket land artikeln är gjord i samt att 

situationerna som orsakade etisk stress var likartade. Upplevelser uppstod ur någon form av 

organisatorisk, strukturell eller etisk problematik och hanterades likartat mellan de olika 

artiklarna. Artiklarna är gjorda i olika vårdkontexter så som intensivvård, psykiatrisk vård, 

akutsjukvård, dialys vård, primärvård och generellt på sjukhus. Detta ansåg författarna som 

intressant då det innebär att etisk stress förekommer i många olika vårdmiljöer och således är 

det viktig kunskap för allmänsjuksköterskan.    

 Samtliga artiklar var publicerade på engelska, detta eftersom att inga artiklar publicerade 

på svenska ansågs svara upp till syftet. Då engelska inte är författarnas modersmål kan 

analysen av resultatet påverkats negativt. 

 Författarna arbetade aktivt med att förhålla sig till de forskningsetiska övervägandena i 

framställningen av resultatet. Detta gjordes med hjälp av att ha ett objektivt förhållningssätt, 

där resultatet baseras på artiklarnas resultat och en noggrann översättning av det engelska 

språket. Därför anser författarna att de framställt ett objektivt och trovärdigt resultat, som 
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belyser upplevelsen av etisk stress. Avslutningsvis anser författarna att resultatet är aktuellt 

för sjuksköterskor såväl nationellt som internationellt, eftersom att upplevelserna av etisk 

stress var så likartade i de olika studierna. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelser av etisk stress. Detta 

framkommer i resultatets fem huvudteman som på olika sätt belyser upplevelsen av etisk 

stress. Resultatet påvisar att etisk stress förekommer och uppstår i olika situationer i vården 

och kan upplevas på grund av etiska, organisatioriska eller strukturella problem. Författarna 

anser att det framförallt var känslorna vid etisk stress som skildrade sjuksköterskors 

upplevelser. Sjuksköterskor upplevde känslor av frustration, maktlöshet, sårbarhet, ilska, 

misslyckande och dåligt samvete. Detta kan tolkas genom Travelbees (1971) syn på 

sjuksköterskan och patienten vid den mellanmänskliga realationen. I resultatet framkommer 

det att känslor av frustration och maktlöshet uppstår vid organisatoriska och strukturella 

problem där sjuksköterskorna ansåg att patienternas vård blev negativt påverkad. Detta kan 

tolkas enligt Travelbee (1971) som att sjuksköterskans roll är att sträva efter att hjälpa den 

sjuka människan, genom att de är tillgängliga för patienterna. För att kunna förstå vilka besvär 

patienter upplever och hur de vill bli vårdade, behöver sjuksköterskan skapa en vårdrelation. 

Författarna ansåg att sjuksköterskornas tillgänglighet blev lidande på grund av de 

organisatoriska och strukturella problemen vilket innebar att vårdrelationen även blev lidande 

och känslorna av frustration och maktlöshet upplevdes.  

 I resultatet framkommer att sjuksköterskor upplevde sig som sårbara när de mötte lidande 

och döende patienter eller när ett förlängt lidande kunde uppstå. Enligt Travelbee (1971) kan 

det tolkas som att varje människa som utsätts för lidande, sjukdom och död kommer att 

förändras av vårdmötena. Sjuksköterskor som möter sårbara människor blir tvungna att 

konfrontera sin egen sårbarhet. Hur sjuksköterskor hanterar och konfronterar sina egna 

känslor av sårbarhet kommer ligga till grund för hur sjuksköterskan klarar av att ta hand om 

de lidande patienterna. Författarna anser att sjuksköterskor kommer möta lidande människor 

oavsett var i vården man arbetar. Det innebär att sjuksköterskor kan bli tvungna att möta sin 

egen sårbarhet, hur det hanteras och bearbetas kommer ligga till grund för sjuksköterskans 

erfarenhet i kommande möten med lidande patienter. Travelbee (1971) förklarar det som att 

sjuksköterskor är under en ständig lärandeprocess där man utvecklar sina erfarenheter utifrån 

möten med patienter. Sjuksköterskor behöver nämligen ha en viss erfarenhet för att kunna 

hantera sjuka och lidande människor. 
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 I resultatet framkommer upplevelserna av dåligt samvete när sjuksköterskor inte vårdade 

patienterna på det sätt som de ansåg vara rätt samt att de behövde prioritera sin omvårdnad. 

Enligt Travelbee (1971) kan det tolkas genom att sjuksköterskor vårdar genom sina personliga 

värderingar om rätt och fel, och benämner det som ett vårdande samvete. Det vårdande 

samvetet kan leda till känslor av dåligt samvete. När sjuksköterskor upplever dåligt samvete 

är det vanligt att ifrågasätta sin roll som sjuksköterska, sin personliga lämplighet och om man 

gjort det bästa man kunde göra i en situation. Författarna tolkar det vårdande samvetet som 

sjuksköterskors moraliska och empatiska förmågor i vården. Det vägleder sjuksköterskorna i 

deras handlande men kan även ge dåligt samvete och ett ifrågasättande av sin egen lämplighet 

i etiskt problematiska situationer. Genom att kunna ifrågasätta sina handlingar kan det tänkas 

bidra till en utveckling av den empatiska förmågan. 

 Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor behöver föra dialog, kommunicera och 

utrycka de känslor som upplevdes för att göra etisk stress hanterbar. Enligt Travelbee (1971) 

är det viktigt att diskutera upplevelserna, känslorna och tankarna efter att ha utsatts för en 

utmanande sitation och få stöd i att hantera problemen. När sjuksköterskor bearbetar 

upplevelserna kommer det bidra till nya erfarenheter vilket är stärkande och förberedande 

inför liknande situationer. Författarna anser att kommunikation är en viktigt del i vården av 

sjuka, det är så sjuksköterskor får möjligheten att öka förståelsen för patienten och uppnå 

syftet med rollen som sjuksköterska, att vårda patienten. 

 I bakgrunden framkommer vikten av att kunna känna empati, det hjälper sjuksköterskan att 

förstå den vårdbehövande människan. Författarna anser att den empatiska förmågan gör att 

sjuksköterskor kan uppleva och förstå andras känslor. Resultatet påvisar att etisk stress kan 

trubba av den empatiska förmågan vilket i sin tur kan resultera i en emotionell utbrändhet. Det 

framkommer även att sjuksköterskor som är empatiska även är sårbara för andra människors 

lidande. Enligt Vioulac, Aubree, Massy och Untas (2015) bör empatin ses som en av vårdens 

hörnstenar eftersom att det hjälper sjuksköterskor att nå förstålse för den vårdbehövande 

människan. Det hjälper sjuksköterskor i sina handlingar att lindra patientens lidande samt att 

bibehålla integritet och värdighet. Empatins baksida är dock att den ökar risken för 

sjuksköterskor att drabbas av etisk stress eftersom det gör dem sårbara. 

 I resultatet framkommer det att situationer som kan orsaka etisk stress berodde på etiska, 

organisatoriska eller strukturella problem. De etiska problemen kunde vara situationer där 

sjuksköterskors värderingar kom i konflikt med olika etiska värden. De organisatoriska 

problemen kom till utryck i resultatet som interprofessionella konflikter. De strukturella 
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problemen var när sjukhusen, ledningen eller organisationen stod som hinder för patientens 

vård. Enligt Rowe (2012) kan etiska problem uppstå när sjuksköterskor behöver förhålla sig 

till riktlinjer som bidrar till en försämrad vårdkvalitet. Detta framkommer i 

litteraturöversiktens resultat som ett strukturellt problem. Att behöva prioritera mellan olika 

patienters behov av vård framkommer i resultatet som en bidragande orsak till etisk stress. 

Det styrker Rowe (2012) som menar att behöva prioritera mellan sjuka människor kan orsaka 

dåligt samvete hos sjuksköterskor. Författarna anser utifrån resultatet att kompromisser av de 

egna etiska värderingarna var den enskilt största orsaken till upplevelsen av etisk stress i 

olika, genom att sjuksköterskor inte kunde leva upp till sina egna förväntningar.  

 I resultatet framkommer det att dialog var en viktig förutsättning för att göra upplevelserna 

av etisk stress hanterbara. Sjuksköterskor sökte stöd på arbetsplatsen i form av informella 

möten mellan kollegor, eftersom de var tillgängliga och kunde se problemet utifrån sina egna 

erfarenheter. Det framkommer att sjuksköterskor var i behov av olika typer av stöd beroende 

på vem de samtalade med. Det framkommer att dialogen var av betydelse för vårdrelationen, 

eftersom en bristande vårdrelation gav upphov till etisk stress. Författarna anser att dialog och 

kommunikation var ett viktigt redskap i hanteringen av etisk stress eftersom det gav möjlighet 

till att uttrycka sina känslor för att kunna bearbeta dem. I resultatet framkommer det även att 

dialogen var av betydelse för att kunna skapa en vårdrelation med patienten. Det framkommer 

även i Vioulac et al. (2015) som ytterligare styrkte att dialogen hade betydelse för att kunna 

skapa en vårdrelation mellan patienter och sjuksköterskor. Patienternas förtroende till 

sjuksköterskor byggde nämligen på deras relation och förmåga till dialog. I resultatet 

framkommer det att dialogen var viktig för att läkare och sjuksköterskor skulle kunna ge en 

gemensam etisk vård. Detta framkommer enligt Vioulac et al. (2015) som påtalar vikten av att 

professionerna har förmågan till att kommunicera med varandra. Författarna ansåg det 

problematiskt att kommunikationen mellan professionerna brister i vården, då det orsakade 

etisk stress. Vilket i resultatet framkommer som att olika etiska värderingar kommer i konflikt 

mellan sjuksköterskor och läkare, samt att de inte har samma syn på patienten och vården som 

är bäst för denne. Författarna anser att konflikter mellan sjuksköterskor och läkare inte gynnar 

samarbetet mellan professionerna och vården av patienten.  

 I resultatet framkommer det att olika synsätt mellan sjuksköterskor och läkare var en 

återkommande orsak till upplevelsen av otillräcklighet och ilska hos sjuksköterskor. Enligt 

Gutierrez (2005) gör sjukvårdens speciella hierarki det svårt för sjuksköterskor att stå upp och 

argumentera emot läkare. För att motverka interprofessionella konflikter mellan att vårda och 

att bota samt olika etiska värderingar i vad som är rätt och fel anser författarna att det behövs 
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ett gemensamt synsätt på vad som är bäst för patienten. Det styrker studien av Hanson (2005) 

som ansåg att det behövdes ett gemensamt förhållningssätt i vården av patienter i syfte till att 

få en gemensam bild av ett etiskt korrekt handlande. Där fokusen var att göra det bästa för 

patienten med aktuella resurser. Författarna anser att sjuksköterskor och läkare bör få en 

gemensam utbildning i vårdetik under grundutbildningen vilket kunde minska problemen med 

interprofessionella konflikter. Enligt Hanson (2005) kan det vara ett bra alternativ eftersom att 

det skulle innebära att olika situationer skulle diskuteras ur de olika professioners perspektiv. 

Genom att sträva efter gemensamma etiska mål i vården ansåg författarna att en del av den 

etiska problematiken kunde minskas som uppstod mellan sjuksköterskor och läkare.   

 

8.3 Kliniska implikationer  

Utifrån resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever olika typer av känslor relaterat 

till etiskt stress beroende på vilket problem det var som förelåg och hur det hanterades. 

Resultatet påvisade att etisk stress uppstod ur tre olika typer av situationer vilket var kopplade 

till etiska-, organisatoriska- eller strukturella problem. Dessa problem ställde olika krav på 

sjuksköterskor och orsakade olika typer av känslor.  För att hantera känslorna som uppstod ur 

de olika problemen var sjuksköterskor i behov av etisk vägledning och stöd i svåra 

situationer. Det kunde antingen vara formella eller informella möten, vilket hjälpte 

sjuksköterskor att hantera sina känslor.  

 Att som arbetsgivare, chefssjuksköterska eller medarbetare är det viktigt att 

uppmärksamma sina kollegor och deras omvårdnad för att kunna utgöra det stödet som 

behövs på en arbetsplats. Att erbjuda etisk handledning i vårdmöten och att värna om sina 

medarbetares etiska känslighet är viktigt för ett bra vårdklimat. Det framkom även att det 

behövs ett närmre samarbete interprofessionellt mellan läkare och sjuksköterskor för att 

kunna ge en gemensamt etiskt tillfredsställande vård. En lösning på det är att arbeta utifrån 

gemensamma vårdetiska grunder vilket kan göras genom att implementera etikronder i 

vårdandet, samt en gemensam vårdetisk utbildning. 

 Sjuksköterskor ska kunna känna sig tillfredsställda med den vård de ger. De skall inte 

behöva uppleva etisk stress om det går att förhindra genom att samarbeta med sina kollegor 

och få stöd och avlastning när det behövs. Om sjuksköterskor får den vägledning och det 

utrymme de behöver ta i vården av sina patienter kan det stärka sjuksköterskor i sin 

profession. 
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8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetets gång fann författarna att forskningen som gjorts är fokuserad på vad som 

utlöser etisk stress och hur det upplevs. Begreppet är mångtydligt och svårdefinierat, vilket 

inneburit att många forskare har tolkat och översatt termer och begrepp olika. Det bör råda en 

gemensam konsensus om vad som innefattar etisk stress och vad som utesluts ur begreppet. 

Författarna ser ett behov av fortsatt forskning kring sambandet mellan samvetsstress och etisk 

stress, eftersom att det gjorts lite studier inom detta fält. Den forskningen som gjorts på 

samvetsstress i Sverige är oftast en tolkning och översättning av etisk stress. Samtidigt som 

internationellt sätt så särskiljs begreppen vilket inneburit att det ibland kan vara svårt att dra 

slutsatser och se samband mellan forskningen. Vårt förslag är därmed att det behövs svenska 

studier som definierar och särskiljer begreppen, samt empiriska studier på de nya 

definitionerna. 

 

9. Slutsats 

I resultatet framkommer det hur sjuksköterskor upplever etisk stress. Upplevelserna bestod av 

frustration, maktlöshet, otillräcklighet, sårbarhet, lidande, ilska, dåligt samvete och 

misslyckande. Känslorna av etisk stress genererades antingen i vårdande situationer mellan 

patient och sjuksköterska, eller så orsakades de av yttre faktorer som konflikter med andra 

professioner eller av sjukhusets struktur. För att göra känslor vid etisk stress hanterbara 

framkom det som viktigt för sjuksköterskor att få etisk vägledning, att föra dialog med sina 

kollegor och sina anhöriga, samt att ha möjligheten till att delta på gruppmöten för att samtala 

om etiska situationer. Detta framkom som avgörande för att kunna bearbeta situationer och 

skapa erfarenheter om etisk stress, vilket därmed kunde minska de negativa upplevelserna 

samt göra de hanterbara. Resultatets centrala fynd var således känslorna som uppstår av och i 

relation till etisk stress. 
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Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL complete “Ethic stress” OR 

“moral stress” OR 

“moral distress” 

AND experience 

AND qualitative 

AND nurs* 

53 Language: English 

2004-2016 

15 8 Mcleod, A. (2014). 

 

Cronqvist, A., Lützèn, K., 

& Nyström, M. (2006). 

 

Musto, L., & Schreiber, R. 

(2012). 

 

 

CINAHL complete ethically difficult 

care nurs* 

42 Language: English 

2004-2016 

25 10 Langeland, K., & Sørlie, V. 

(2011). 

 

Fischer Grönlund, C., 

Söderberg, A., Zingmark, 

K., Sandlund, M., & 

Dahlqvist, V. (2015). 

 

Sørlie, V., Larsson 

Kihlgren, A., & Kihlgren, 

M. (2004). 

CINAHL complete ethical conflicts in 

nursing qualitative 

65 Language: English 

2004-2016 

26 13 Jimenez-Herrera, M., & 

Axelsson, C. (2015). 

 

Gaudine, A., LeFort, S., 

Lamb, M., & Thorne, L. 

(2011). 

 

Laabs, C. (2007). 

PubMed (moral distress) 

AND nurs* And 

qualitative 

100 Language: English 

2004-2016 

34 10 Choe, K., Kang, Y., & Park, 

Y. (2015). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Mcleod, A. Nurses views of 

the cause of 

ethical dilemmas 

during treatment 

cessation in the 

ICU: A 

qualitative study 

2014, England, British 

Journal of Neuroscience 

Nursing. 

Syftet med studien var att 

undersöka intensivvårds 

sjuksköterskors 

erfarenheter/upplevelser av att 

vårda patienter som fick sin 

behandling avbruten eller 

avslutad, och deras syn på hur 

etiska principer användes för 

att fatta besluten. 

 

Urval: 6 Sjuksköterskor som 

arbetade på en intensivvårds 

avdelning inom de senaste två 

åren samt genomgått en 

utbildning i intensivvård. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Genomfördes med en 

tema analys samt med en 

fenomenologisk metod. 

-Frustration och maktlöshet upplevdes i 

situationer där organisatoriska problem så 

som konflikter interprofessionellt samt när 

sjuksköterskor inte var delaktiga i vården. 

-Sjuksköterskors vårdande förmågor byggde 

på etiska värderingar, tidigare erfarenheter 

och personliga förutsättningar. 

 

Cronqvist, A., 

Lützèn, K., & 

Nyström, M. 

Nurses lived 

experiences of 

moral stress 

support in the 

intesive care 

context. 

2006, Sverige, Journal 

of Nursing 

Management. 

Syftet var att analysera och 

beskriva upplevelsen av stöd i 

situationer som 

karakteriserades av moralisk 

stress i intensivvården. 

 

 

Urval: 36 sjuksköterskor som 

arbetade med intensivvård. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Datan transkriberades 

och analyserades med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

-Ilska, misslyckande och dåligt samvete 

upplevdes när sjuksköterskor utförde oetisk 

vård eller observerade sådan. 

-Informellt stöd i form av dialog med kollegor 

utrycktes som viktigt, särskilt för nattpersonal. 

 

 Musto, L., & 

Schreiber, R. 

Doing the best I 

can do: Moral 

distress in 

adolescent mental 

health nursing 

2012, USA, Issues in 

Mental Health Nursing. 

Syftet var att utforska processer 

som psykiatrisjuksköterskor 

använde sig av i arbetet med 

unga för att kunna förbättra 

upplevelsen av moralisk stress.  

Urval: 12 

psykiatrisjuksköterskor som 

arbetade med psykiskohälsa hos 

unga personer. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Grounded theory 

användes där data analyserades 

och kategoriserades. 

-Sjuksköterskor sökte stöd för att göra etisk 

stress hanterbar. Stödet söktes hos kollegor 

med klinisk erfarenhet och egna anhöriga. 

- Sjuksköterskor ifrågasatte sin roll som 

sjuksköterska och sina förmågor när de  

utsattes för etisk stress. 
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Choe, K., Kang, Y., 

& Park, Y. 

Moral distress in 

critical care 

nurses: a 

phenomenological 

study 

2015, Sydkorea, Journal 

of advanced nursing 

Syftet var att utforska och 

förstå etisk stress hos 

sjuksköterskor samt deras 

erfarenhet inom 

akutsjukvården i Sydkorea. 

Urval: 14 akutsjuksköterskor. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Datan transkriberades 

och analyserades med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

-Frustration, maktlöshet, sårbarhet, ilska, 

misslyckande och dåligt samvete var känslor 

som upplevdes vid etisk stress. 

-Känslorna uppstod när organisatoriska eller 

strukturella problem stod som hinder för de 

etiska värderingarna. 

-För mycket lidande i vården gjorde att 

sjuksköterskor upplevde sig som sårbara. 

 

  

Langeland, K., & 

Sørlie, V. 

Ethical challenges 

in nursing 

emergency practic 

2011, Norge, Journal of 

clinical nursing 

Syftet med studien var att 

belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att var i etiskt 

svåra situationer på en 

akutsjukvårds avdelning. 

 

Urval: Fem sjuksköterskor som 

arbetade på en akutsjukvårds 

avdelning.  

Datainsamling: Öppna 

intervjuer. 

Analys: Datan transkriberades 

och analyserades med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

-Frustration, maktlöshet, sårbarhet, ilska, 

misslyckande och dåligt samvete var känslor 

som upplevdes vid etisk stress. 

-Strukturella problem påverkade patienternas 

integritet. 

-Prioriteringar i vården så som tidsbrist 

medförde att sjuksköterskor kände att de inte 

räckte till. 

 

Grönlund, C., 

Söderberg, A., 

Zingmark, K., 

Sandlund, M., & 

Dahlqvist, V.  

 

Ethically difficult 

situations in 

hemodialysis care 

– Nurses’ 

narratives 

2015, Sverige, Nursing 

Ethics 

Syftet var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av 

att vara i etiskt svåra 

situationer som kunde orsaka 

dåligt samvete.  

 

Urval: 10 sjuksköterskor som 

arbetade inom dialysvården.  

Datainsamling: Öppna 

intervjuer.  

Analys: Datan transkriberades 

och analyserades med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

- Frustration, maktlöshet, sårbarhet och dåligt 

samvete var känslor som upplevdes vid etisk 

stress. 

-En bristande vårdrelation kunde bidra till etisk 

stress. 

-Etiska och organisatoriska problem framkom 

som orsaker till upplevelser av etisk stress. 

-Sjuksköterskor var i behov av dialog och stöd 

för att göra sina känslor och upplevelser av 

etisk stress hanterbara. 

Sørlie, V., Larsson 

Kihlgren, A., & 

Kihlgren, M.  

Meeting ethical 

challenges in 

acute care work 

as narrated by 

enrolled nurses 

2004, Sverige, Nursing 

Ethics 

Syftet med studien var att 

belysa upplevelsen av hur 

sjuksköterskor upplevt det att 

vara i etiskt svåra situationer 

samt arbetet i en akutgrupp.  

 

Urval: 5 sjuksköterskor som 

arbetade i en akutgrupp på ett 

sjukhus.  

Datainsamling: Narrativa 

intervjuer.  

Analys: Datan transkriberades 

och analyserades med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

-Ilska, misslyckande och dåligt samvete 

upplevdes som känslor i etisk stress. 

- Prioriteringar i vården så som tidsbrist 

medförde att sjuksköterskor kände att de inte 

räckte till och kunde ge den vård de ville. 

-Sjuksköterskor sökte stöd i form av samtal för 

att göra sina känslor hanterbara. 
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Jimenez-Herrera, 

M., & Axelsson, C.  

 

Some ethical 

conflicts in 

emergency care 

2015, Sverige, Nursing 

Ethics 

Syftet var att analysera och 

beskriva situationer som kan 

orsaka etiska konflikter bland 

sjuksköterskor som arbetade i 

akuta situationer. 

 

Urval: 16 sjuksköterskor som 

arbetade på akuten eller i 

ambulansen.  

Datainsamling: Intervjuer med 

en fokusgrupp.  

Analys: Datan transkriberades 

och analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys. 

-Frustration, maktlöshet, ilska, misslyckande 

och dåligt samvete var känslor som upplevdes i 

etisk stress. 

-Organisatoriska problem identifierades i form 

av olika synsätt mellan läkare och 

sjuksköterskor. Det orsakade att 

sjuksköterskors delaktighet i vården blev 

bristande.  

-Sjuksköterskor var i behov av stöd och 

vägledning för att hantera extrema situationer i 

vården. 

Gaudine, A., 

LeFort, S., Lamb, 

M., & Thorne, L.  

 

Ethical conflicts 

with hospitals: 

The perspective 

of nurses and 

physicians 

2011,Kanada ,Nursing 

Ethics 

Studiens syfte var att besvara 

frågan ´Vad är de 

organisatoriskt etiska 

konflikterna som 

sjuksköterskor och doktorer 

upplever på sjukhus när de 

arbetar?’   

 

Urval: 34 sjuksköterskor, 10 

chefssjuksköterskor och 31 

läkare som arbetade inom olika 

kliniska områden.  

Datainsamling: kvalitativ 

deskriptiv metod med 

semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Datan transkriberades 

och analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys. 

-Ilska, misslyckande och dåligt samvete var 

upplevda känslor vid etisk stress. 

-Strukturella problem i form av riktlinjer ifrån 

organisation ignorerades när de kom i kläm 

med etiska värderingar för att ge en bättre 

vård. 

-Sjuksköterskor ansåg att deras profession inte 

uppskattades vilket bland annat gjorde så att de 

hade svårare att verkställa beslut på 

arbetsplatsen och bidrog till etisk stress.  

Laabs, A. Primary care 

nurse 

practitioners’ 

integrity when 

faced with moral 

conflict 

2007,USA, Nursing 

Ethics 

Syftet med studien var att 

beskriva processer som 

sjuksköterskor genomgår för 

att hantera moraliska problem 

som de vanligtvis stöter på i 

primärvården. Målet var att 

identifiera strategier som 

sjuksköterskor använder sig av, 

vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskor i hanteringen av 

moraliska problem och 

kosekvenserna för 

sjuksköterskor i relation till 

hantering av moraliska 

problem. 

 

Urval: 23 sjuksköterskor som 

antingen jobbade inom 

primärvården eller hade gjort 

det inom de senaste fem åren.  

Datainsamling: 
Telefonintervjuer och fysiska 

intervjuer.  

Analys: Grounded theory 

användes där data analyserades 

och kategoriserades. 

-Ilska, misslyckande och dåligt samvete var 

känslor som uppstod i relation till etisk stress. 

-Sjuksköterskor ansåg att deras vårdande 

förmåga och etiska handlande byggde på 

erfarenheter och egna värderingar. 

-Sjuksköterskor använde sig av olika strategier 

i vårdandet för att skydda sig mot etisk stress. 

 


