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Syfte: 

I vården kan det finnas olika hinder som kan försvåra eller förhindra 

sjuksköterskor att agera utifrån ett etiskt riktigt sätt. När detta inträffar 

kan sjuksköterskan få känslor av maktlöshet och uppleva att de inte 

kan uppnå egna eller andras förväntningar, vilket kan leda till 

utbrändhet och sjukskrivningar. Detta är ett ämne som är högst 

aktuellt.  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress och 

hur de väljer att hantera den i arbetet. 

Metod: En litteraturöversikt bestående av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, publicerad mellan åren 2005-2013. Dessa har granskats efter 

Fribergs (2006) steg för analys. Efter noggrann genomläsning av 

samtliga artiklar gjordes en sammanställning av likheter och olikheter 

i artiklarna, dessa kategoriserades sedan till teman och subteman. Vi 

valde Mary Corleys förslagna teori som utgångspunkt, där hon skriver 

om hur sjuksköterskornas upplevelse av etisk stress påverkar dennes 

moraliska handlingar. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån två huvudteman: upplevelser av etisk 

stress och copingstrategier, där varje huvudtema har ett antal 

subteman. Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde 

känslor av otillräcklighet, frustration, maktlöshet och detta hanterades 

med tillbaka dragande samt i vissa fall lämnade yrket. 

Diskussion: Resultatet kan ge ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelse av 

etisk stress, genom att belysa sjuksköterskors egna upplevelser får vi 

kunskap om hur vi ska förbygga och hantera stressen och 

utbrändheten som följer. 

Nyckelord:  Etisk stress, moralisk stress, sjuksköterska, omvårdnad, upplevelse 
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Abstract 

 

Background: 

 

 

In the health care system, there might be various obstacles that hinder or 

prevent nurses to act in an ethical way. When this occurs, the nurse may get 

feelings of powerlessness and experience that she can´t achieve her own or 

others' expectations, which can lead to burnout and sick leave. This is a topic 

that is highly relevant.  

Aim: The aim is to describe nurses' experiences of ethical stress and how they 

choose to cope with ethical stress in nursing care.  

Methods: A literature review consisting of both qualitative and quantitative articles, 

published between the years of 2005-2013. As reviewed according to 

Friberg’s (2006) steps for analysis. After a careful reading of all the various 

articles, a summary where made of the similarities and differences in the 

articles, these were then categorized into themes and subthemes. We have 

chosen Mary Corley´s proposed theory, in which she describes how the 

nurses experience ethical stress and how that can affects their moral ability. 

Results: The results are presented in two main themes: experiences of ethical stress 

and handling, where each main theme has a number of subthemes. It was 

revealed in the results that nurses experienced feelings of inadequacy, 

frustration, powerlessness and this was handled by withdrawal and in some 

cases the nurses even left the profession 

Discussions: The result can provide greater understanding of the nurse's experience of 

ethical stress, by presenting nurses’ own experiences, we can gain knowledge 

of how to prevent and managing ethical stress and the burnout that follows. 

Keywords: Ethical stress, moral distress, nurse, nursing, experience. 
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1. Inledning  

Under vår sjuksköterskeutbildning observerade vi etisk/moralisk stress hos sjuksköterskorna på 

de olika avdelningarna, där vi hade vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi observerade detta 

genom att vara närvarande vid bristande patientsäkerhet såsom utebliven medicinering och 

dokumentation. Avdelningarna var ofta underbemannade på grund av sjukskrivningar, 

besparingar och organisationsförändringar, vilket ledde till känslor av otillräcklighet och 

etisk/moralisk stress hos sjuksköterskorna som vi kom i kontakt med. Vi såg att patienters 

psykiska och fysiska behov många gånger inte blev tillfredsställa och att samtal ofta 

bortprioriterades på grund av tidsbrist. Eftersom att sjuksköterskorna ansvarar för och 

organiserar många olika delar i patientens vård är det viktigt att vi som blivande sjuksköterskor 

lär oss att hantera dessa etiska/moraliska situationer på ett professionellt sätt. Som blivande 

sjuksköterskor ställer vi oss frågan hur sjuksköterskor hanterar den etiska stressen och vad den 

leder till om den inte hanteras? 

I läst litteratur identifieras ofta stressutlösande faktorer och hur dessa påverkar 

sjuksköterskans arbete, dock framkommer det sällan om hur sjuksköterskor personligen 

upplever den etiska stressen och hur de hanterar den.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Definition av etik och moral  

Ordet "etik" härstammar från det grekiska ordet ethos och "moral" från latinets mos (pl. mores) 

dessa begrepp betyder vana, tradition, anda, karaktär, seder och bruk. Moral kan beskrivas som 

de praktiska handlingar vi gör utifrån våra egna personliga värderingar. Vad vi själva anser 

vara bra eller dåligt, sant eller falskt, ont eller gott. Sedan finns normer som är regler som styr 

vårt handlande, dessa kan vara med eller mindre medvetna och styr vårt handlande i relation till 

oss själva, men även till andra. Etik kan ses som den teoretiska reflektionen över moralen och 

vägleder hur vi utövar vår moral (Öresand & Lützén, 2009; Nationalencyklopedin 2013).  

Ordet moralisk har två motsatser det vill säga, omoralisk och moralisk. Att göra gott och rätt 

står för den moraliska, medan omoralisk står för det som är ont och fel. Ett exempel är att det är 

moraliskt att tala sanning och omoraliskt att ljuga (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008) hävdar att etik och moral antingen har en direkt eller 

indirekt koppling till det mesta i livet.    
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Etikens roll är att analysera intressekonflikter och om det är möjligt att lösa dem kan både 

principer och dygder vara till stor hjälp (SOU, 2001:6). Etik har med val att göra, med den 

situation som vi ställs inför när vi ska fatta ett beslut om vilken handling vi ska använda oss av, 

för att hantera situationen (Kristoffersson Jahren, 2002). Begreppen etik och moral används 

ofta synonymt, orden väcker föreställningar om gott och ont, rätt och fel, värderingar och 

normer (SOU, 2001:6).  

”Moral definieras som praktiska regler som man bör leva efter, och etik definieras som de överordnande 

värden som ligger till grund för moralreglerna. Därigenom kommer moral att förhålla sig till etik som 

praktik till teori: Etik: Vad är gott? Moral: Vad bör jag göra?” (Holler, 1991, s. 11).   

 

2.2 Grundläggande etiska principer 

År 1992 tillsattes det en parlamentarisk kommitté för att lyfta fram grundläggande etiska 

principer som skulle ligga till grund för hur prioriteringar ska fattas inom hälso- och sjukvården 

i Sverige (Kristoffersson Jahren, 2002). I Prioriteringar inom hälso och sjukvården 

(1996/97:60) presenteras tre grundläggande etiska principer som riksdagen har beslutat om: 

Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och rätt oavsett personliga 

egenskaper och funktioner i samhället. Alla människor har ett eget värde, detta värde påverkas 

inte av vad de har eller vad de gör, utan för att de är människor. Människovärdesprincipen 

ligger till grund för FNdeklartionens förklaring om de mänskliga rättigheterna (Svenska FN-

förbundet, 2008).  

Behovsprincipen: Resurser bör lägga på områden där behoven är störst. 

Kostnadseffektivtetsprincipen: Vid ett val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör det 

finnas en rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i förbättrad hälsa och livskvalitet.  

Principerna är även rangordnade, det innebär att människovärdesprincipen kommer före 

behovsprincipen, som i sin tur kommer före kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdet 

upprätthålls även med hjälp av andra etiska principer. Etiska principer är riktmärken för hur 

människor bör handla. Det finns oftast inte tydliga och specifika handlingsregler utan mer 

generella riktlinjer för människors val av handling. De mest kända och allmänt vedertagna 

principerna är (SOU, 2001:6): 

− Göra gott – godhetsprincipen. 

− Inte skada – icke skada principen. 

− Vara rättvis – rättviseprincipen. 

− Respektera självbestämmandet – autonomiprincipen. 
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2.2.1 Dygder 

Dygder kan beskrivas som den praktiska omdömesförmåga som är vår vägledning i olika 

mänskliga situationer. Silfverberg (2005) menar att det är dygden som får människan att se 

förbi satta normer och bestämmelser. Författaren skriver att man idag kan översätta ordet dygd 

till förhållningssätt eller hållning, vilket innebär en anskaffad förmåga att handla, känna och 

överväga på ett sätt som är passande till situationen. Dygd står för goda vanor och anses alltid 

som etiskt (Silfverberg, 2005). Dygder hjälper oss att förstå etik både utifrån ett personligt och 

samhälleligt perspektiv, där varje människa enligt etiken har ett personligt ansvar för att 

utvecklas till en god människa. Det samhälleliga perspektivet är mer givet i och med att vi fötts 

in till den mänskliga gemenskapen (aa). 

Dygderna som de stora filosoferna framhållit är klokhet, mod, måttlighet och rättvisa. 

Kristendomen betonade även dygderna tro, hopp och kärlek. Omvandlat till dagens språkbruk 

skulle dygder kunna vara omdömesförmåga, ansvarskänsla, civilkurage, generositet och 

anspråkslöshet (Silfverberg, 1999; SOU, 2001:6) 

 

2.3 Lagar och policydokument 

Vid etiska situationer kan sjuksköterskan få hjälp utav hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänsten 

och etiska koder som sjuksköterskor ska förhålla sig till (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763; 

ICN, 2007; Socialstyrelsen, 2005).  

 

2.3.1 Kompetensbeskrivning  

Socialstyrelsen (2005) skriver i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att 

“Sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt”(s 8). 

Socialstyrelsen (2005) beskriver vidare att sjuksköterskans huvudsakliga kompetensområden 

är:  

● Omvårdnadsteori och praktik  

● Forskning, utveckling och utbildning  

● Ledarskap 

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt ska genomsyra samtliga av dessa tre 

kompetensområden (aa). För att klargöra vad som menas med ett etiskt förhållningssätt 

hänvisar Socialstyrelsen (2005) till International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor. 
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2.3.2 Etiska koder för sjuksköterskor (ICN) 

ICN (International Council of Nurses) tog 1953 fram etiska koder för sjuksköterskor att arbeta 

efter. Där beskrivs det att: 

”All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina 

bedömningar och beslut ”(ICN, 2007.s.2). 

 På senare tid har de etiska frågeställningarna i vården blivit fler och mer komplexa än vad det 

tidigare har varit (ICN 2007). Enligt ICN (2007) är det sjuksköterskans grundläggande ansvar 

att: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  

 

2.3.3 Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är en ramlag som innehåller grundläggande regler för 

hälso- och sjukvården. Den anger vad kommun, landstinget och andra vårdgivare är skyldiga 

att erbjuda patienter. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), syftar det till att alla människor i 

Sverige ska få en säker och god vård på lika villkor.  

 

2.4 Etisk stress 

Stress kan både vara positiv och negativ. Lützén et al (2003) menar att stress kan vara positivt 

och fungera som en stimulerande faktor i arbetet och kan öka individens prestation Men idag 

läggs stort fokus på att forska om de negativa aspekterna runt stressen i vårdarbetet (Lützén, 

Cronqvist, Magnusson och Andersson, 2003). Sjuksköterskor upplever etisk stress när de 

hindras från att göra det som de anser är bäst för en patient. Organisatoriska, medicinska, 

samhälleliga, familjära eller enskilda begränsningar påverkar sjuksköterskors förmåga att 

administrera medicin, ge behandlingar och andra åtgärder.  

Silfverberg (2005) menar att etiskt betingad stress utgörs av otillräcklighetskänslor som 

uppstår när man inte kan visa sin etik i handling. Det kan t.ex. vara att man har en klar 

uppfattning om vad omsorg är för en individ, men saknar förmåga att förverkliga den. Hon 

menar att det finns faktorer i omgivningen som påverkar och/eller styr sjuksköterskans 

handlingar.Forskning från Socialstyrelsen (2003) påvisas att ca 80 procent av alla 

långtidssjukskrivningar är relaterade till stress och att sjuksköterskor är särskilt utsatta för 

stress. Sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande vid stress är psykiska sjukdomar, 

värktillstånd och hjärt– och kärlsjukdomar. Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport 

(2012:14) visar att sjukskrivningar för sjuksköterskor har minskat under de senaste åren 

(Försäkringskassan, 2009).  
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Filosofen Andrew Jameton (1984) beskriver etisk stress vars engelska benämning är ”moral 

distress” eller ”moral stress”, som en psykologisk obalans och det negativa känslotillstånd samt 

det lidande som sjuksköterskorna upplever när de hindras från att handla moralisk rätt på grund 

av institutionella begränsningar som leder till att de inte kan fullfölja handlingen (Jameton, 

1993; Ulrich, Taylor, O´Donnell, Farrar, Danis & Grady, 2007). Jameton (1993) delade in 

“moral distress” i två olika grupper initial och reaktiv ”moral distress”.  Initial “moral distress” 

beskrev Jameton (1993) som ångest, att personen känner frustration och ilska när de ställs inför 

organisatoriska hinder och interpersonell konflikt om värderingar. Han definierade den reaktiv 

”moral distress” som en oro och smärta människor känner när de inte får agerar på de sätt de 

vet är rätt (Jameton 1993). Reaktiv “moral distress” är den stress som individen själv upplever 

när initial “moral distress” inte tas itu med eller åtgärdas (Corley, 2002; Jameton 1984). 

Jameton (1993) skiljer också på “moral distress” och moraliskt dilemma. I ett moraliskt 

dilemma finns det mer än ett rätt sätt att agera, när man agera på det ena sättet utesluts det 

andra. Medan i ”moral distress” så agerar en person på ett visst sätt fast denne vet om att det 

finns ett annat “bättre” sätt att göra det på (Jameton, 1993). Lützén, Cronqvist, Magnusson & 

Andersson (2003) skriver i deras artikel om “moral stress” till skillnad från Jameton (1984) 

som i sin artikel skriver om “moral distress”. Lützén et al (2003) rapporterar att i den största 

delen av tidigare forskning ligger tyngdpunkten på stressfenomenet i dessa situationer. De 

menar att “moral stress” istället ska lägga vikten på den etiska problematiken som leder till 

detta fenomen. Etik beskrivs ofta tillsammans med begreppet moral, i detta arbete kommer 

ordet etisk stress innefatta båda.  

 

2.5 Långtidssjukskrivningar som konsekvens av stress 

Majoriteten av alla sjukskrivningarna kommer enligt Socialförsäkringsrapport (2012:14) från 

personal inom den offentliga sektorn (Försäkringskassan, 2009-). Statistiska Central Byrån 

(2011) rapporterar att 91 % av alla sjuksköterskor är kvinnor, så berör detta sjuksköterskeyrket 

i högsta grad. Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport (2012:14) ger flera förklaringar till 

detta men den främsta är att arbetsmiljön inom den offentliga sektorn har blivit sämre. Dålig 

arbetsmiljö, stress och utbrändhet hos vårdpersonalen ger en ökad sjukfrånvaro 

(Försäkringskassan, 2009-). Långtidssjukskrivningar har länge varit ett problem i samhället och 

påverkar samhället ekonomiskt. Med långtidssjukskrivning menas sjukskrivningar som varar i 

60 dagar eller längre. År 2009 stod kvinnor för 61 procent av dessa sjukskrivningar enligt 

Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport (2010:16) (Försäkringskassan, 2009-). Vidare 
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framkommer det i denna rapport att den vanligaste orsaken till sjukskrivning var psykiska 

sjukdomar såsom depressioner, stressreaktioner och ångestsyndrom. 

 

2.6 Upplevelse  

Enligt Svenska akademins ordlista beskrivs ordet upplevelse eller att uppleva något som att 

genomleva eller att vara med om något (SAOL, 1998). Begreppet beskrivs även som att 

uppfatta något och sedan värderas det på ett känslomässigt plan (Svensk ordbok, 2009) samt att 

pröva, känna och reagera på något (Reimers, Ahlgren, Malmström, Györki & Sjögren, 1994). 

 

2.7 Coping  

I det här arbetet har vi valt att använda begreppet coping/copingsterategi för att tydliggöra hur 

sjuksköterskorna hanterar sin etiska stress. Ordet coping kommer från det engelska språket och 

betyder att klara av något (Prismas engelska ordbok, 1992). Coping innebär en fortlöpande 

förändring av kognitiv och beteendemässig karaktär. För att försöka klara av specifika yttre 

och/eller inre krav som kan uppfattas som utmanande eller oöverkomliga i förhållande till 

individens egna resurser (Lazarus & Folkman, 1984). 

Att hantera stress är det största steget i att kontrollera en situation. Känslan av att känna en 

hanterbarhet inför de uppgifter man har framför sig motverkar en negativ stressupplevelse och 

minskar känslor av överbelastning (Antonovsky, 2005).  

 

2.8 Problemformulering 

Ute på sjukhus, boenden och andra vårdenheter där omsorg ges kan det finnas olika hinder som 

försvårar eller förhindrar sjuksköterskan från att handla utifrån ett etiskt riktigt sätt. När 

sjuksköterskan inte har makten att leva upp till sina egna förväntningar eller nå upp till andras 

krav blir stressen etiskt betingad. Detta är ett aktuellt ämne, då sjuksköterskorna ute i vården 

drabbas av ekonomiska indragningar som leder till tyngre arbetsbördor. Detta leder i sin tur till 

sjukskrivningar såsom stressreaktioner och utbrändhet. Hur upplever och hanterar 

sjuksköterskor den etiska stressen som uppstår i dessa situationer?  

 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress och hur de väljer att hantera 

den i arbetet. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Corley, Elswick & Gorman (2001) utvecklade under 1990-talet en metod i två steg för att 

kunna mäta moralisk stress, de kallar denna metod för Moral Distress Scale (MDS). I det första 

steget skulle nya punkter som berörde moralisk stress tas fram genom en innehållsanalys som 

bestod av intervjuer med sjuksköterskor. I det andra steget konsulterades både Wilkinson och 

Jameton för att underlätta förståelsen om moralisk stress. Corley et al (2001) fick på så sätt 

fram ett mätinstrument som sedan testades på sjuksköterskor vid olika amerikanska sjukhus. 

Det framkom att så många som 80 % av sjuksköterskorna hade upplevt etisk stress och att 15 % 

av sköterskorna hade tidigare i sin karriär bytt arbete på grund av etisk stress.   

Flera teoretiker baserar sina teorier utifrån Jametons (1993) definition, men de har sedan 

utvecklat den på olika sätt. Vi har valt att utgå ifrån Mary Corleys (2002) föreslagna teori som 

hon presenterar i artikeln ”Nurse moral distress: a proposed theory and research agenda” om 

hur upplevelsen av etisk stress påverkar de moraliska handlingarna. I sin terori skriver Corley 

(2002) att “moral distress” är den psykologiska obalans som uppkommer hos sjuksköterskan, 

känslan av lidande och negativitet som skapas när hon fattar ett moraliskt beslut men sen inte 

kan eller väljer att inte fortsätta sin handling på grund av institutionella hinder. Hon bygger sin 

teori på de olika moraliska koncept som hon har identifierat genom att studera tidigare 

forskning och som sedan satts samman för att ge bild av hur de olika koncepten påverkar 

varandra och om, hur och varför detta kan leda till etiskt betingad stress.  

Corley (2002) beskriver två olika perspektiv, det individuella perspektivet och det 

organisatoriska perspektivet. Inom dessa två perspektiv kom Corley (2002)  fram till olika 

begrepp, inom det individuella perspektivet var begreppen: commitment, sensitivity, autonomy, 

sense making, judgement, conflict, competency, certainty. Corley (2002) beskriver att ju mer 

kompetens sjuksköterskan har inom de olika kompetensområdena desto mindre etisk stress 

känner hon. Corley (2002) poängterar att sjuksköterskans roll är att försvara sin patient och att 

sjuksköterskan alltid ska agera etiskt när det kommer till att fatta beslut som gäller patienten. 

Besluten ska alltid leda till vad som är bäst för patienten, denna strävan efter ett moraliskt 

handlande gör att sjuksköterskan ofta kommer att konfronteras med olika utmaningar i sitt 

beslutfattande. Detta betyder att rätt handling gentemot patienten inte alltid är det rätta för 

organisationen. 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv skriver Corley (2002) att sjuksköterskor som har goda 

arbetsförhållanden, såsom god relation till sina arbetskollegor och som har chans att vara med 
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och påverka organisationen kommer att känna mindre etisk stress än de sjuksköterskor som 

arbetar i en miljö, där dessa förutsättningar inte finns.  

 

5. Metod 

Detta arbete utfördes som en litteraturstudie, där syftet var att ta del av vad den befintliga 

forskning säger om etisk stress hos sjuksköterskor och hur dessa hanterar den uppkomna 

stressen. Vi har utfört litteraturstudien enligt Fribergs (2006) modell för hur man skapar en 

litteraturöversikt. Enligt Statistiska Centralbyrån (2011) var 91 procent av alla sjuksköterskor 

kvinnor, trots detta kommer vi inte att göra skillnad på manliga och kvinnliga sjuksköterskor i 

vårt arbete, utan kommer att referera till samtliga som sjuksköterskan/sjuksköterskorna.   

 

5.1 Urval och datainsamling  

För att hitta information till litteraturstudien utgick vi ifrån Östlundhs (2006) kapitel om 

informationssökning i Friberg (2006). Böcker inom ämnet etisk stress söktes upp och lånades 

på Ersta Sköndals bibliotek, sedan sökte vi efter vetenskapliga artiklar i följande databaser, 

CINAHL, PsycInfo, Nursing & Allied Health Source och PubMed. Sökorden vi använde oss 

utav vid artikelsökningen var nurse, experience, ethical stess, moral distress, och coping dessa 

användes i olika kombinationer tillsammans med ett publikationsdatum mellan 2005-2013. Vi 

kryssade sedan för peer review för att sortera ut artiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter samt kryssades rutorna för full text och engelsk text i. Vid många träffar lästes först 

titlarna, de titlar som inte kunde relateras till syftet valdes bort. Efter att ha valt ut ca 30 artiklar 

vars rubriker tycktes överensstämma med vårt syfte lästes abstrakten till artiklarna, även här 

sorterades de som inte överensstämde med vårt syfte bort.  

Inklusionskriterier för artiklarna vi sökte var att de skulle behandla ämnen relevanta till vårt 

syfte. Vi har valt att inkludera artiklar från olika vårdavdelningar och artiklar med endast 

kvinnliga och manliga sjuksköterskor samt några med blandade deltagare. Detta för att få en 

bättre helhetsbild av hur arbetssituationen kan se ut bortsett från inriktning och hur alla 

sjuksköterskor oavsett kön upplever samt hanterar etisk stress. Ett krav vi hade var att de skulle 

vara publicerade mellan åren 2005-2013, detta för att erhålla så aktuell forskning som möjligt. 

Exklusionskriterier var artiklar som beskrev patienter och anhörigas upplevelser av etisk 

stress och artiklar från länder som kulturellt sett inte anses likna Sverige. Vi valde även att inte 

ta med artiklar som beskrev stressfaktorer utan att ta upp sjuksköterskans upplevelse utav 

dessa. 
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De artiklar som valdes lästes sedan i sin helhet, för att försäkra oss om att artiklar var 

relevanta till vårt ämnesområde. Vi märkte även att några av de valda artiklarna refererade till 

samma författare, böcker eller artiklar. Dessa artiklar och böcker söktes då upp manuellt för att 

finna grundkällan. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades enligt Friberg (2006)
.
 Efter 

genomläsningen kvarstod 15 artiklar som vi ansåg användbara till uppsatsens resultat.  

 

5.2 Dataanalys 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) ska analysen av artiklarna inom det valda ämnet 

systematiskt granskas och ett kritiskt förhållningssätt ska utövas, dessa ska sedan 

sammanställas till en ny text. Denna litteraturöversikt och analys gjordes i enlighet med Friberg 

(2006). Friberg (2006) beskriver likt Forsberg & Wengström (2008) att man ska ta en helhet, 

dela upp den i delar och sedan sätta ihop den till ett helt nytt resultat. Friberg (2006) skriver att 

dennes litteraturöversikt inte är lika omfattande som den systematiska litteraturstudie Forsberg 

och Wengström (2008) beskriver som innehåller en så kallad metaanalys.  

När artiklarna hade valts skrev vi ut dessa i dubbla kopior och sedan läste vi artiklarna 

enskilt flera gånger för att skapa en bättre helhetsbild och få en djupare förståelse för innehållet. 

Vi markerade därefter de känslor, konsekvenser och hanteringssätt artiklarna tog upp i varje 

artikel. Därefter översatte vi texterna från engelska till svenska så noggrant som möjligt.  Efter 

detta träffades vi och kondenserade texterna, med detta menar vi att överflödig text togs bort 

men att textens kärna bevarades. Sedan diskuterades artiklarna utifrån de känslor och 

hanteringssätt vi hade hittat och delade upp dessa i olika teman. De känslor och hanteringssätt 

som var mest förekommande skrevs sedan ner under olika färgskalor för att underlätta 

identifiering och delades sedan upp i likheter och skillnader. Efter det grupperades de in under 

olika teman och sammanställde till ett nytt resultat. När analysen var klar läste vi åter igenom 

de valda artiklarna och jämförde resultatet med original texterna.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

En litteraturstudie bör ha etiska överväganden och vara godkända av en etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2008). Detta överensstämmer även med Svensk författningssamling 

(SFS 2003:460) som innehåller riktlinjer för etisk prövning av forskning på enskilda 

människor. Huvudsyftet i lagen är att skydda och respektera människan och människovärdet i 

forskningssammanhang. Forskning beträffande människor godkänns endast om personerna 

informerats om forskningens syfte och de gett sitt samtycke. Enligt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) räknas inte arbeten på högskolenivå- på grund 
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eller avancerad nivå som forskning. Alla de artiklar vi valde var granskade av etiska 

kommittéer eller visade tydliga etiska överväganden. Vi har under skrivandet av detta arbete 

varit noga med att inte lägga in våra egna värderingar och tolkningar. För på så sätt tillämpa en 

god forskningsetik. 

 

7. Resultat 

Genom analys av resultatet framkom tre huvudteman och flera subteman. För att förtydliga 

dessa teman, kommer varje tema redovisas med tabell (se nedan), text och citat. 

 

Tabell 1. Temaindelning avseende upplevelser av etisk stress, hantering kring detta samt vad 

det leder till vid utebliven stresshantering. 

Teman Subteman 

Upplevelser av etisk stress  Maktlöshet och frustration 

Att inte räcka till  

Personalbrist 

Sjuksköterskors copingstrategier vid etisk 

stress 

Lämnar arbetsplatsen eller byter yrke  

Att vara otillgänglig 

Stöd från kollegor 

Organisatoriskt stöd  

Betydelsen av reflektion och etiska ronder 

Utbildning 

Utebliven stresshantering Utbrändhet  

Negativa konsekvenser av utebliven 

stresshantering 

 

 

7.1 Uppevelser av etisk stress  

7.1.1 Maktlöshet och frustration  

Sjuksköterskorna beskriver att de känner sig frustrerade i sin underordnade roll, vilket i den 

hierarkiska strukturen gjorde att några av sjuksköterskorna avskräcktes från att ingripa i 

omvårdnadsåtgärder som de ansåg var oetiska (Zuzelo, 2007; Gutierrez, 2005).  

“The hierarchy of the medical field with the doctors above the nurses (prevents moral action). None of 

the nurses wanted to go out on a limb” (Gutierrez, 2005. s.234). 
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Det framkommer i artiklarna att en av orsakerna till att sjuksköterskorna kände etisk stress var 

att samarbetet mellan läkare, patient och anhöriga inte fungerade ultimat, vilket gav 

sjuksköterskorna känslor av maktlöshet (Gutierrez, 2005; Nordam, Torjuul & Sørlie, 2005). De 

beskrev att de kände en skyldighet gentemot patienterna och deras anhöriga att ge en bra vård 

trots nedskärningar och brist på resurser och att den irritation de kände över detta ibland togs ut 

på andra sjuksköterskor (Nordam et al, 2005). Sjuksköterskorna menade att bristen på 

konsekventa beslut och bristen på kommunikation med läkare, gjorde det svårt för dem att ha en 

bra kommunikation med patienterna och deras anhöriga. De beskrev att de kände sig 

respekterade som en värdefull person med kompetens när deras chefer bad om deras åsikt och 

följde deras råd (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009). Många sjuksköterskor upplevde dock att 

läkarna inte accepterade deras professionella bedömningar och att de var tvungna att 

argumentera med läkaren (Nordam et al, 2005; Gutierrez, 2005; Nathaniel, 2006) vilket ledde till 

frustration och att de såg läkarna som ett hinder för en god omvårdnad (Nordam et al, 2005; 

Zuzelo, 2007), vilket i bland kunde resulterade i att patienterna försämrades (Zuzelo, 2007). 

”I didn't want to argue with the physician (regarding medical orders) in front of family members that I 

didn't know” (Gutierrez, 2005 s.234). 

 

Andra sjuksköterskor beskrev att de kände sig som assistenter till läkarna och ansåg att läkarna 

förväntade sig att de skulle ha kunskap om administrativa rutiner inom läkarens område som 

t.ex. betalning och undersökningar. De upplevde att läkarna litade på att sjuksköterskor skulle 

kunna utföra dessa arbetsuppgifter (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009). 

“The physician expects us to take care of the administration, the invoice and to know everything about 

examinations; we have to think about everything….The physician is unsure sometimes,and they ask what has 

happened, what I think it is, and how we should provide treatment.”(Karlsson et al, 2009, s. 269). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de förväntas vara "en spindel i nätet" därför förväntades de att 

kunna samordna social omsorg, medicin och omvårdnad. De menade att de hade ett stort ansvar 

och var ofta tvungna att utföra arbetsuppgifter som de inte hade rätt kompetens att utföra och 

detta ledde till att de kände sig frustrerade. De kände att det togs förgivet av andra yrkespersonal 

(Karlsson et al 2009). De kände också frustration när läkarna och cheferna bara lämnade över 

problem som de sedan bara förväntade sig att sjuksköterskorna skulle fixa eller när de inte fick 

tillräckligt med information angående patienterna vid t.ex. medicinändringar (Karlsson et al, 

2009). Arbetsbördan och bristen på samarbete med läkarna gjorde att sjuksköterskorna kände sig 

hämmade både i förhållande till patienter och till kollegor. De menar att det påverkar hur du 

värdesätter människor: 
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”Feel stunted both in relation to patients and colleagues. It is clearly the case that this is                                         

something, which affects how you value human beings” (Nordam et al, 2005, s.1251). 

 

I Gutierrez (2005) artikel skriver hon om en sjuksköterska som var orolig för att kontakta den 

etiska kommittén på sjukhuset och att gå emot läkarens beslut, även då hon ansåg att de var 

felaktiga på grund av att läkaren hade hotat med att “göra hennes liv så eländigt hon slutar".  

“The doctor's not going to change his mind (if the nurse suggests a different plan of care.l) He may 

retaliate and do the exact opposite of what I suggest” (Gutierrez, 2005.s.234). 

 

Ulrich, Taylor, Soeken, O’donnell, Farrar, Danis & Grady (2010) rapporterar att 

sjuksköterskorna upplever maktlöshet och frustration när det handlade om etiska frågor som 

man kan göra något åt fastän det inte gjordes. I flera av artiklarna tar de upp att frustration 

uppstod när sjuksköterskorna försökte värna om patientens autonomi (Ulrich et al, 2010) och 

när anhöriga och läkare går emot patienters önskningar (Gutierrez, 2005; Nathaniel, 2006; 

Wiegand & Funk, 2012; Zuzelo, 2007). 

 

7.1.2 Att inte räcka till  

I en studie av Severinsson (2003) beskriver sjuksköterskor deras känsla av skuld och skam som 

uppkommer när den etiska stressen ökar hos sjuksköterskorna. Skam blir en central faktor som 

härstammar från känslor av otillräcklighet. Upplevelsen av skam resulterar även i känslor av 

förlust av kontroll, underlägsenhet och att vara övergiven samt att skammen visar sig i 

situationer när man måste exponera sig. Vidare skriver Severinsson (2003) att sjuksköterskors 

känsla av att inte räcka till finns kvar oavsett hur mycket de än anstränger sig och försöker så 

gott de kan för att skapa god vård. Severinsson (2003) menar att sjuksköterskor som känner sig 

otillräckliga, känner rädsla för att begå misstag och betraktar sig själva som underlägsna, vilket 

kan leda till isolering. 

 

7.1.3 Personalbrist 

Zuzelo (2007) skriver att sjuksköterskorna ansåg att personalbrist var en var de största etiska 

stressfaktorn, även om det inte inträffade att för ofta: 

“Although inadequate staffing levels are distressing, this does not occur on a  

high-frequency basis “(Zuzelo, 2007 s.351).  

 

I Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson (2011) studie där de undersöker 

svenska sjuksköterskors upplevelser av etisk stress framkom det att 50 % av de ingående 
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sjuksköterskorna rapporterade att personalbrist och brist på resurser var det som utlöste den 

etiska stressen hos sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som deltog i Ulrich et al (2010) studie, 

rapporterade 60 % att personalbrist gynnade den etiska stressen. Sjuksköterskorna rapporterade 

vidare att den etiska stressen ökade, då det inte fanns tid på grund utav personalbrist och att 

skydda patienters rättigheter samt att brist på resurser var en bidragande orsak till varför 

patienternas behov av vård inte tillgodoses (Ulrich et al, 2010; Silén et al 2011; Eizenberg, 

Desivilya & Hirschfeld, 2009). 

“A majority of these comments concerned situations when it was not possible to give the care the nurses  

considered necessary, due to lack of time or personnel, or situations when the complexity of the nurses’ 

working situations was obvious “(Silén et al, 2011, s. 3487). 

  

7.2 Sjuksköterskors copingstrategier vid etisk stress   

7.2.1 Stöd från kollegor 

Många utav respondenter i Zuzelo (2006) artikel identifierade en rad olika stöd som var 

tillgängliga för sjuksköterskor som upplever etiska konflikter. De identifierade andra 

sjuksköterskor, chefer, arbetsledare, etiska kommittéer, kaplaner och riskhanterare samt läkare 

som stöd personer. Vissa sjuksköterskor sa att det inte fanns några resurser, medans andra sade 

att de inte var bekanta med de tillgängliga stöden.  

I några av artiklarna framkom det att sjuksköterskorna tyckte att det mest hjälpfulla i att 

hantera etiska stressfulla situationer var stödet de fick från andra sjuksköterskor (Cronqvist, 

Lützen & Nyström, 2006; Gutierrez, 2005; Nathaniel, 2006). Det visade dock i Zuzelo (2006) 

artikel att de flesta sjuksköterskor sökte råd av sina chefer. Informellt kollege stöd var särskilt 

meningsfullt för sjuksköterskor som arbetade under nattskift och när det organiserade stödet 

inte var tillgänglig (Cronqvist et al, 2006). Vissa sjuksköterskor gav uttryck till känslor som 

tyder på att kamratstöd är mer fördelaktigt än andra typer av stöd: 

“One receives the best help from colleagues while talking in the staff lounge.  

It works well to talk to each other”(Cronqvist et al 2006, s. 409).  

 

Det informella stödet kan leda till att en sluten grupp mellan några kollegor bildas och att andra 

medarbetare exkluderas. Om detta är fallet, får endast vissa kollegor stöd och det kan leda till 

att de andra känner sig utanför och även kritiserade av den slutna gruppen (Cronqvist et al, 

2006). 

Cronqvist et al (2006) skriver att vid en sådan gruppbildning kan det vara svårt för chefer 

och ledare att fånga upp personal i behov av särskilt stöd. 
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7.2.2 Organisatoriskt stöd 

Att etisk stress uppkommer pågrund av brister i organisationen visas tydligt i resultatet. 

Sjuksköterskorna saknade stöd från organisationen och menade att arbetsbelastningen var för 

hög och att det fanns brist på personal och resurser (Silén et al 2011; Ulrich et al 2010; Zuzelo 

2006). Det framkom i Cronqvist et at (2007) att inte alla sjuksköterskor kommer att vara 

mottagliga för erbjudanden från organisationen om stöd, även om de görs tillgängliga, på grund 

av att de känner sig osäkra och generade. De var ovilliga att prata om situationer som kunde 

visa deras osäkerhet, eller i värsta fall allvarliga misstag de hade gjort. Sjuksköterskorna 

beskrev känslor av obehag när de sattes ihop med kollegor med vilka de inte var bekväma att 

prata med, de beskrev att hanteringen av etisk stress som en personlig fråga (Cronqvist et at, 

2007). På grund av detta menade några sjuksköterskor att kollegialt stöd var mer användbart än 

organiserat stöd. 

“Not everyone can speak out in group-sessions with a psychologist” (Cronqvist et at, 2007 s. 409). 

 

7.2.3 Betydelsen av reflektion och etiska ronder  

Begat et al (2005) skriver att för att sjuksköterskorna ska kunna möta de utmaningar de har i 

sitt yrke, måste de vara klara över varför de tänker och agerar som de gör. Höglund, Helgesson 

& Ericsson (2010) och Gutierrez (2005) skriver att en strategi som har visat sig vara effektiv 

för att lättare kunna hantera etisk stress, var så kallade etiska ronder. Dessa diskussions- och 

reflektionsgrupper är till för att hjälpa deltagarna att kunna reflektera, analysera, lösa problem, 

åtgärder, planera och lära av andra (Begat et al, 2005). Severinsson (2003) beskriver att dessa 

grupphandledningar är ett vanligt sätt att använda sig av sjuksköterskornas egna berättelser som 

grund för reflektion över etiska frågor. Det rekommenderas starkt och att gruppdeltagarna inte 

endast består av sjuksköterskor, utan att andra yrkesgrupper också bjuds in för att tillsammans 

skapa den bästa vården för patienterna (Karlsson et al, 2009; Nordam et al, 2005; Zuzelo 2007). 

För sjukvårdsteamet skulle detta underlätta samarbetet mellan olika utövare och ge stöd åt 

sjuksköterskor i deras dagliga diskussioner om etiska frågor i förhållande till patientbehandling 

och mål. Dessa diskussioner skulle även kunna förbättra kommunikationen med patienten och 

anhöriga (Guiterrez, 2005). Höglund et al (2010) menar att yrkesövergripande etiska ronder på 

arbetsplatserna kan bidra med en kompetensförstärkning. Begat et al (2005) rapporterar att 

sjuksköterskorna i studien upplevde fördelar med att delta i dessa reflektionsgrupper, de 

beskrev förbättrad patientvård, stressreducering, ökad kompetens och högre 
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arbetstillfredsställelse. Vidare skriver Begat et al (2005) att sjuksköterskorna rapporterade 

mindre fysiska symptom, minskad ångest och färre känslor av att inte ha kontroll.  

  

7.2.4 Utbildning  

Nathaniel (2006) skriver att sjuksköterskestudenter måste få lära sig rätt strategier för att 

hantera sina känslor och att identifiera samt förebygga eller hantera etisk stress. De 

sjuksköterskor som kan hantera etisk stress, har lärt sig att göra detta genom erfarenhet. 

Guiterrez (2005) och Ulrich et al (2010) menar att nyanställda eller nyexaminerade 

sjuksköterskor bör få en erfaren sjuksköterska till mentor, som kan vara ett stöd när etiska 

konflikter uppstår. De erfarna sjuksköterskorna blir stärkta i sin yrkesroll samtidigt som de 

utvecklas, upptäcker nya möjligheter och ser sina egna begränsningar när de delar med sig av 

sina erfarenheter till andra. Nathaniel (2006) skriver att erfarna sjuksköterskor i etisk svåra 

situationer behöver arbeta tillsammans för att hitta nya copingsstrategier. Flera utav artiklarna 

tar upp behovet av etisk utbildning och fortsatt utbildning (Karlsson et al, 2009; Nathaniel, 

2006; Nordam, 2005; VonDras et al, 2009; Zuzelo, 2007) Etik utbildning ger en etisk teori, 

som hjälper sjuksköterskan att identifiera etiska situationer och sammanhang och tidigare 

identifiera etiska dilemman som uppstår (Nordam et al, 2005). Enligt Zuzelo (2007) hade 70 % 

av sjuksköterskorna i hennes studie inte slutfört något skolarbete i etik och 85 % hade heller 

inte genomgått någon vidare utbildning i etik. 

 

7.2.5 Lämnar arbetsplatsen eller byter yrke 

Sjuksköterskorna rapporterade att den etiska stressen producerade en mängd starka, negativa 

känslor, vilket gjorde arbetsmiljön till en obehaglig plats att vara på, vilket ledde till en ovilja 

att gå till arbetet (Wiegand & Funk, 2012). En del sjuksköterskor hanterade detta genom att gå 

ner i tid och arbeta färre timmar (aa). Artiklarna visar att olösta etiska problem är kopplade till 

minskad arbetsglädje och ledde till etisk stress, vilket gjorde att sjuksköterskorna antingen 

byter arbetsplats eller lämnar yrket helt och hållet (Begat, Ellefsen & Severinsson, 2005; 

Eizenberg et al, 2009; Gutierrez, 2005; Nathaniel, 2006; VonDras, Flittner, Malcore & Pouliot, 

2009; Wiegand & Funk, 2012; Zuzelo, 2007). Detta bör tas på allvar utav både sjuksköterskor 

och arbetsgivare, då den växande bristen på sjuksköterskor är ett stort problem som främjar 

situationer som skapar etisk stress (Nathaniel, 2006). I artiklarna framkom det att 

organisationer och arbetsplatser bidrar till upplevelsen av etisk stress (Corley, Minick, Ptlene, 

Elswick & Jacobs, 2005), där de ekonomiska besparingarna resulterar i personalneddragningar 

och ökat patientansvar per sjuksköterska. Den höga personalomsättningen som blir när 
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sjuksköterskorna lämnar sina arbeten eller sjukskrivs på grund av stressrelaterade sjukdomar 

får negativa konsekvenser för patientvården, brist på personal eller tillfälligt inhyrd personal 

riskerar patientsäkerheten (Nathaniel, 2006). 

 

7.2.6 Att göra sig otillgänglig  

Sjuksköterskorna rapporterade att när de kände etisk stress så upplevde många psykologiska 

reaktioner bland annat ilska, frustration, skuld, känslor av maktlöshet och emotionellt 

tillbakadragande (Nathaniel, 2006). Dessa leder i sin tur till fysiska stressreaktioner såsom 

huvudvärk, sömnlöshet, magbesvär, hjärtrusningar, muskelsmärta och nacksmärta (Wiegand & 

Funk, 2012; Gutierrez, 2005). Vilket resulterade i att de höll ett avstånd till patienterna och att 

blev känslomässigt otillgängliga (Nathaniel, 2006; Gutierrez, 2005), vissa undvek till och med 

att gå in patienternas rum (Nathaniel, 2006). 

 

7.3 Utebliven stresshantering  

7.3.1 Utbrändhet  

Om de etiska riktlinjer som finns inte följs eller kan uppfyllas kan det bli svårt för 

sjuksköterskan att koppla bort arbetet hemma. Det återges i några av artiklarna att 

sjuksköterskorna känner en rädsla för att bli utbrända (Nathaniel, 2006; Nordam et al, 2005). I 

studierna framgår det att det inte är själva arbetsuppgifterna i sig, utan det är många olika 

faktorer som leder till den etiska stressen. Några av dessa faktorer är underbemanning, dåligt 

samarbete mellan kollegor, nedsatt förtroende och utebliven tillit till varandras kompetenser, 

inga möjligheter till vidare kunskapsutvecklig och en ledning som inte är stöttande i etiska 

frågor (Karlsson et al, 2009; VonDras et al, 2009; Ulrich et al, 2010; Zuzelo, 2007). Nordam et 

al (2005) skriver att utbrändhet hade negativa effekter på sköterskornas självkänsla och respekt 

för sitt yrke. Sköterskorna i Nordam et al (2005) artikel menade att utbrändhet kan motverkas i 

en arbetsmiljö som främjar personlig utveckling och erbjuder klinisk handledning.  

”If we aren’t actively pursuing our professional development, we will end up with a staff that is 

exhausted and burned out” (Nordam et al, 2005. s. 1252) 

De beskriver även att stöd från kollegor, fokus på "att möta patienten” och de goda relationer 

de skapar med patienterna, kan motverka känslan av utbrändhet (Nordam et al, 2005). 

 

7.3.2 Negativa konsekvenser av utebliven stresshantering 

Wiegand et al (2012) skriver i sin artikel att sjuksköterskor rapporterar att den etiska stressen 

påverkar deras personliga förhållanden och familjer, vissa tar upp och diskuterar känslorna 
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hemma medan andra drar sig undan från sina familjer. Det framkommer även att sköterskorna 

tar till alkohol för att orka med (Wiegand et al, 2012; Nathaniel, 2006).   

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och hanterande av etisk 

stress i arbetet. Enligt Friberg (2006) är en litteraturstudie en bra metod att använda sig av vid 

studier som har i syfte att beskriva människors erfarenheter och upplevelser, detta gjorde att 

metoden var lämplig i förhållande till vårt syfte. Fördelen med att använda sig utav en 

litteraturstudie är att man relativt lätt kan få fram mycket litteratur som stödjer eller motsäger 

syftet snabbt genom att söka och läsa redan publicerade vetenskapliga artiklar. Det kändes svårt 

i början att gallra och hitta rätt litteratur för studien, vilket medförde att vi samlade och läste en 

stor mängd litteratur. En litteraturstudie tar inte lika lång tid som andra studier och är mer 

kostnadseffektiv. En annan fördel är att vi har lärt oss att vara kritiska när vi ska granska 

vetenskapliga arbeten, likaså har vi blivit bättre på att söka efter vetenskapliga artiklar i de 

många olika databaserna och lärt oss att urskilja om en artikel är vetenskaplig eller inte. En 

nackdel med att använda sig utav en litteraturstudie är att informationen i artiklarna redan är 

bearbetade av andra författare och har oftast vinklats för att passa andra författares syfte. Därför 

skulle trovärdigheten i vårt resultat kunna ifrågasättas (Olsson & Sörensen, 2004). Det kunde 

ibland kännas svårt att sätta våra egna värderingar och förkunskap åsido, men vår avsikt är att 

presentera resultatet vi fann så objektivt som möjligt. Om vi hade valt att utgå från en annan 

metod när vi gjorde studien, skulle det kunna finnas en möjlighet att vi hade nått fram till ett 

annat resultat. Om denna studie hade reviderats med samma syfte och sökord flera år tidigare 

skulle resultatet ha sett annorlunda ut, då forskningen ständigt är under utveckling.  

En nackdel med en litteraturstudie kan vara att man av misstag förbigår viktig information 

(Forsberg & Wengström, 2008), då vetenskapliga artiklar oftast är publicerade på engelska och 

för att minimera dessa feltolkningar använde vi oss utav Stora svensk- engelska ordboken 

(Petti, 1988).  

För att få en bred sökning använde vi oss av samma sökord och sökordskombinationer i 

samtliga databaser, detta innebär att ett systematiskt tillvägagångssätt har tillämpats. Detta 

ökade inte endast urvalet av material utan även möjligheten till att hitta artiklar som var 

relevanta till vårt syfte ökade. En nackdel med detta är att vissa relevanta artiklar kan ha 

missats genom att vi använt oss utav de begränsade sökorden. De artiklar vi har valt beskrev 

begreppet etisk stress med olika termer.  
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Att vi gjorde en tidsbegränsning från 2005-2013 kan ha lett till att vi inte fått med äldre 

relevanta artiklar. Tidsbegränsningen gjordes medvetet då, vi ville basera vårt resultat på 

aktuell forskning. Vi sökte manuellt upp äldre artiklar som var ständigt återkommande i andra 

studier, på grund av detta anser vi att vi har fått en bra helhetsbild även av tidigare forskning. 

Artiklarna vi har använt oss utav i litteraturstudien beskriver sjuksköterskors upplevelser och 

hantering i olika länder och vi är medvetna om att utbildningar och ekonomiska möjligheter 

kan skilja sig länder emellan, vilket leder till att resultatet inte kan generaliseras. Genom att vi 

har valt olika artiklar från olika typer av vårdavdelningar, kan inte den etiska stressen 

generaliseras, då akut- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsuppgifter och arbetsmiljö inte är 

desamma som till exempel geriatriksjuksköterskors.  

Vi valde ut sju stycken kvalitativa artiklar som beskrev sjuksköterskans perspektiv, men vi 

har även sju stycken kvantitativa artiklar med i studien samt en artikel som var både kvantitativ 

och kvalitativ. En nackdel med detta var att artiklarna vi hittade inte varierade så mycket i deras 

resultat. I en av de valda artiklarna bestod endast av manliga respondenter, de andra artiklarna 

bestod mestadels av kvinnliga respondenter. I detta arbete har vi beslutat att inte skilja på 

manliga och kvinnliga sjuksköterskor, vilket kunde ha gett oss ett intressant genusperspektiv 

om upplevelsen av etisk stress och om hur copingstrategier skiljer sig mellan de olika könen, 

men i detta arbete beslöt vi oss för att titta på “alla” sjuksköterskor. Att vi var två författare 

gjorde att vi fick till bra diskussioner om innehållet i artiklarna och flera tankar och idéer kunde 

lyftas kring innebörden av texterna, vilket vi känner har varit en fördel för det slutliga 

resultatet. Vi har valt att ta med citat ur artiklarna eftersom vi tycker att texten på så sätt blir 

mer levande och att läsaren lättare får en förståelse för sjuksköterskornas personliga upplevelse 

av situationen, med detta menar vi att citaten förstärker innebörden i vissa delar av resultatet. 

För att studien ska vara tillförlitlig menar Polit och Beck (2004) att metoden ska vara väl 

beskriven och att flera databaser samt sökord i olika kombinationer ska ha använts. Vi anser att 

tillförlitligheten i de artiklar vi valt är realistiska eftersom forskare i olika länder kommit fram 

till samma eller liknande resultat.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att sjuksköterskorna ofta ställs inför olika svårigheter i 

samband med omvårdnaden av patienter. Sjuksköterskeyrket är fyllt med komplexa situationer 

som tillsammans och enskilt kan skapa etisk stress.  
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8.2.1 Kommunikation  

Resultatet visade ett tydligt samband mellan dålig kommunikation, samarbete, känsla av 

otillräcklighet och maktlöshet. När kommunikationen inte fungerar optimalt skapar det en 

ovisshet som leder till att stress i olika former skapas. Bra kommunikation behövs för att kunna 

förmedla information, fatta beslut, lösa problem och konflikter (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2005). En öppen kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna gör att de beslut 

som fattas blir välgrundade och att organisationens resurser används på bästa sätt (Eriksen, 

1998). Hägg & Kuoppa (1997) menar att alla yrkesverksamma människor använder samtal som 

arbetsredskap.  

Utifrån vår egen erfarenhet utav vården så kan vi bekräfta att brist på kommunikation är en 

betydande faktor till missuppfattningar, frustration och konflikter på arbetsplatsen. Vilket 

framkom i artiklarna att sjuksköterskorna upplevde att deras och andra yrkesgruppers 

uppfattningar om patientens behov och vilken behandling som skulle vara bäst för denne ofta 

skiljdes åt. Utan en bra fungerande kommunikation kan detta skapa frustration, irritation och 

skapa etisk stress. Detta bekräftar Svantesson (2008) i sin studie sjuksköterskors konflikter och 

meningsskillnader med andra yrkesgrupper. Corley (2002) skriver även i sin teori att 

sjuksköterskor med goda arbetsförhållanden, så som goda relationer till sina arbetskollegor 

känner mindre etisk stress. Vi anser att tid måste avsättas i arbetsschemat för daglig eller 

veckovis reflektion, för att utveckla en bättre dialog mellan de olika individerna i 

arbetsgruppen. Dessa möten går under olika namn till exempel reflektion, spegling eller etiska 

ronder. Flertalet av artiklarna (Begat et al, 2005; Gutierrez, 2005; Höglund et al, 2010; 

Karlsson et al, 2009; Nordam et al, 2005; Severinsson, 2003; Svantesson, Löfmark, Thorsén, 

Kallenberg & Ahlström, 2007; Zuzelo, 2007) påvisades ett önskemål av etiska ronder om det 

inte redan fanns inom organisationen och menar att detta skulle förbättra kommunikationen och 

skapa en bättre arbetsmiljö. Den etiska stressen som uppstår vid vård och beslut angående 

behandling skulle genom etiska ronder kunna minskas, Svantesson et al (2007) skriver att 

etiska ronder hjälper patienter, anhöriga och personalen i vårdteamet att komma fram till ett 

gemensamt mål för patienten, då beslutet gemensamt diskuterats som i sin tur kan minska den 

etiska stressen för alla parter. Etiska ronder och reflektioner är något som vi har stött på ute på 

våra tidigare arbetsplatser och vi har uppfattat de som något positivt. Personalen har under 

dessa ronder fått säga vad de tycker om patientens vård och om hur samarbetet fungerar 

sinsemellan, vilket ökar personalens känsla av delaktighet och att känner sig sedda.  

Organisationen har en viktig roll i att skapa en stödjande miljö där alla kommer tilltals 

(Bolman & Deal, 2005), vilket är något som inte alltid är fallet enligt artiklarna (Zuzelo, 2006; 



20 

 

 

 

Cronqvist et al, 2006; Silén et al, 2011; Ulrich et al, 2010). Vi anser att kommunikations- och 

samarbetssvårigheter ofta beror på okunskap om varandras kunskapsområden och 

arbetsuppgifter.  

 

8.2.2 Resurser  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att besparingar och omstrukturering 

skapade etisk stress, då detta begränsade resurserna för kompetensutveckling som i sin tur kan 

leda till brist på kvalificerade sjuksköterskor enligt Cronqvist & Nyström (2007). För att vård- 

och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), hälsosjukvårdslagen 

och socialtjänstlagen (2001:453) ska kunna bedrivas krävs en grundlig yrkeskompetens hos all 

personal (Socialstyrelsen 2013). I Socialstyrelsens lägesrapport (2013) framkommer det även 

att kompetensförsörjning och kunskapsutveckling är av stor vikt för hälso- och sjukvården. 

Bolman & Deal (2005) stödjer idén om att organisationerna måste låta medarbetarna få 

utvecklas genom vidareutbildningar. Corley (2002) menar i sin teori att hög kompetens inom 

det område sjuksköterskan arbetar i leder till minskad etisk stress.  

I en studie (Eizenberg, 2009) framkom det att sjuksköterskans ålder och nivå av etisk stress 

inte hade något samband. Dock framkom det att det fanns en större risk att utsättas för etisk 

stress vid en arbetslivserfarenhet över sex år. Det motsäger två utav de andra studierna (Ulrich 

et at 2010; Begat et al, 2005), där deras studie visade att yngre sjuksköterskor och personer med 

mindre arbetslivserfarenhet rapporterade ökad nivå av etisk stress och att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ofta kände sig otrygga i sin yrkesroll. Detta fann vi intressant, då vi hade 

förväntat oss att hitta studier som endast styrkte ökad etisk stress hos yngre oerfarna 

sjuksköterskor.  

Dahlqvist, Söderberg & Norberg (2008) visar i deras studie att stress är ett växande problem 

för hälso- och sjukvårdsstudenter. I vår sjuksköterskeutbildning på Ersta Sköndal Högskola 

läggs stor vikt på etiska studier, vilket vi uppfattar som positivt. Detta leder till att vi som 

blivande sjuksköterskor får med oss en förkunskap om etisk stress och hanteringen av denna. 

Även om vi är medvetna om att det finns ett glapp mellan teori och praktik är reflektionen en 

central faktor i lärandet för att minska glappet. Betydelsen av att kombinera den 

evidensbaserade teoretiska kunskapen med de praktiska momenten är viktigt, då teorin 

förbereder oss inför det praktiska.  

Eftersom att organisationerna försöker göra besparingar, så går många avdelningar, 

institutioner underbemannade och därmed begränsas sjuksköterskans handlingsutrymme. Detta 

motsvarar Jametons (1984)  beskrivning av ”moral stress” och ”moral distress”, vilket i sin tur 
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kan leda till att misstag begås. Enligt Corley (2005) och Cronqvist & Nyström (2007) har det 

påvisats att det inträffat färre misstag, då man har större bemanning. Vi håller med om att en 

rimlig bemanning är nödvändig för att misstagen ska minskas, vi tror dock inte att endast en 

större bemanning minskar misstagen. Vi hävdar även att kompetens, bra arbetsmiljö och ett 

fungerande samarbete krävs för minimera risken för att misstag ska begås och på så sätt även 

minska den etiska stressen. 

 

8.2.3 Konsekvenser av utebliven stresshantering  

Vi fann att två av artiklarna (Nathaniel, 2006; Nordam et al, 2005) tar upp att sjuksköterskorna 

kände en rädsla för att bli utbrända, men det framkom inte i artiklarna om det fanns en specifik 

anledning till detta, utan att det var flera olika faktorer som kunde leda till denna känsla. Vi 

anser att organisationen har ett ansvar att hjälpa och stötta sina anställda till att hitta ett sätt att 

kunna hantera dessa känslor och den upplever på sin arbetsplats. Det framkom i några av 

artiklarna att en del sjuksköterskor som inte hade fått stöd i hur de skulle hantera den etiska 

stressen istället vände sig till sedativa droger och alkohol. Detta kan leda till stora konsekvenser 

för personen både privat och i sin yrkesroll, dennes närstående, organisationen och samhället. 

Något som vi finner oerhört tragiskt då vi förväntar oss att sjukvårdspersonal ska vara mer 

hälso medvetna och införstådda med riskerna som uppstår när man tar till droger för att stilla 

stressen. Enligt Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport (2010:16) är sömnstörningar en 

vanlig sjukskrivnings orsak hos kvinnor medan alkoholrelaterad psykisk ohälsa är vanligare 

bland männen. Sömnproblem och alkoholpåverkan kan leda till koncentrationssvårigheter 

vilket i sin tur kan leda till sänkt patientsäkerhet (Försäkringskassan, 2009-). Vi fann att endast 

en av artiklarna tog upp vikten av att ta hand om sig själv både fysiskt och psykiskt. Detta 

ansåg vi vara intressant, då det är en viktig del i vårdandet, för att kunna hjälpa andra måste vi 

först ta hand om oss själva. I stort fann vi att artiklarna inte gav några konkreta strategier för 

hur sjuksköterskorna hanterar sin etiska stress, utan endast förslag till hur den att etiska stressen 

ska kunna minskas och vilka psykiska och fysiska konsekvenser etisk stress kan leda till. 

Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, (2007) menar att, trots problemen kring etisk stress 

bland sjuksköterskor är känt finns otillräcklig med forskning i området.   

 

9. Slutsats och praktiska implikationer 

Genom litteraturstudien har vi fått en djupare förståelse för hur sjuksköterskan upplever och 

hur de hanterar etisk stress. De resultat vi kommit fram till förekommer på många arbetsplatser 
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och i ett flertal länder. Många kvinnor inom den offentliga sektorn drabbas av stressrelaterade 

sjukdomar som leder till långtidssjukskrivningar, detta är en stor belastning på 

samhällsekonomin. Genom att lyfta upp sjuksköterskors egna upplevelser av etisk stress och 

hur de hanterar detta, kan vi skapa en bättre förståelse för hur etisk stress uppkommer och 

väcka ett intresse för att förebygga att dessa situationer ska uppstå. Det framkommer i 

artiklarna är etiska ronder ett effektivt sätt att motverka etisk stress. I och med detta skulle vi 

kunna minska förekomsten av stressrelaterade sjukdomar eller att sjuksköterskorna väljer att 

lämna sina arbeten eller yrket. 

 

9.1 Fortsatta studier  

Vi ser ett behov i fördjupad forskning kring hur den etiska stressen ska kan hanteras.  

Vad är det som gör att vissa människor upplever mer etisk stress än andra? Varför leder den 

etiska stressen till utbrändhet hos vissa sjuksköterskor, men inte hos andra på samma 

arbetsplats med samma förutsättningar? Det vore intressant att veta om dessa sjuksköterskor 

som inte blir utbrända har någon slags fritidssysselsättning, går i terapi eller utövar någon 

konstnärlig aktivitet, där de får utlopp för sin stress. 
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 Bilaga 1, Sökmatris 

Cinahl Sökord Antal träffar  Valda artiklar 

1. Nurse* + Ethical stress 89 Cronqvist,Lützén & Nystöm 

(2006). 

2. Nurse* + Ethical stress +  

Experience 

30 Karlsson, Ekman, Fagerberg 

(2009). 
 

3. Moral distress 158 Nathaniel (2006). 

 

Silén, Svantesson, Kjellström, 

Sidenvall & Christensson 

(2011). 

 

4.Nurse* +  Experience +    

Moral distress 

32 Wiegand & Funk (2012). 

5. Nurse* + Ethical stress + 

Coping 

3 Nordam, Torjuul & Sorlie 

(2005). 

PubMed 
 
 

Sökord Antal träffar  Urval 

1. Nurse* +  Experience +  

Ethical stress 

74 Wiegand & Funk (2012). 

2. Nurse* + Experience +  

Moral distress 

73 Gutierrez (2005). 

 

Psycinfo
O 

Sökord Antal träffar  Urval 

1. Nurse* +  Ethical stress 35 Ulrich, Soeken, O’donell, 

Farrar & Grady (2010). 

 

Höglund, Helgesson  & 

Eriksson (2009) 

2. Nurse* +  Experience + 

Moral distress 

40 Corley, Minic,  

Elswick, Jacobs (2005). 

 

Eizenberg, Desivilya & 

Hirschfeld (2009). 

Nursing 
& Allied 
Health 
Source 

Sökord Antal träffar Urval 
1.Nurse* +  Experience + 

Moral distress 

15010 Zuzelo (2007). 

Academic 

Journal 

Sökord Antal träffar Urval 

Severinsson + 2003 8 Severinsson (2003). 

Sekundär sökning.  

(Sökt på Severinsson 

utifrån referenslista i 

annan artikel). 

 Totalt antal träffar: 15552  
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
År, land, tidskrift 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

Begat, Ellefsen  

& Severinsson 

Nurses satisfaction with 

their work environment 

and the outcomes of 

clinical nursing 

supervision on nurses 

experiences of well 

being – a  Norwegian 

study. 

 

2005, Norge, 

Journal of Nursing 

Management. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

tillfredställelse 

med sin 

psykosociala 

arbetsmiljö, deras 

moraliska 

känslighet och 

resultatet av 

handledning. 
 

Kvantitativ studie. 

71 sjuksköterskor 

valdes ut från två 

olika sjukhus. 

Insamling av data 

skedde med hjälp av 

enkäter och 

analyserades med 

korrelationsstatistik 

och presenterades 

deskriptivt. 

Etisk stress upplevde 

sjuksköterskorna på sin arbetsmiljö. 

En positiv påverkan på 

välbefinnandet tros vara effekten av 

klinisk handledning och har även ett 

positivt inflytande på 

sjuksköterskornas fysiska symtom, 

ångest och känslan av att kunna 

hantera situationen.  

 

 

 

 

Corley, Minic,  

Elswick, Jacobs  

Nurse moral distress and 

ethical work 

environment 

2005, USA, 

Nursing Ethics. 

Att undersöka relationen 

mellan intensitet och 

frekvens gällande etisk 

stress i arbetsmiljön samt 

utforska sambandet mellan 

demografiska egenskaper till 

etisk stress. 

 

En kvantitativ studie. 

Urvalet var 106 

sjuksköterskor som 

arbetar i två stora 

sjukhus.  

Frågeformulär och 

inspelningsinstrumen

t användes för att 

samla in data. 

Genom deskriptiv 

statistik kunde all 

data analyseras. 

 

I resultatet framkom det att 

relationen mellan etisk 

stressfrekvens och intensitet var 

signifikant. Stressfrekvensen avtog 

när etiska miljön var positiv och 

tvärtom.  
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Cronqvist, 

Lützén & 

Nystöm  

Nurses’ lived 

experiences of moral 

stress support in the 

intensive care context. 

2006, Sverige, 

Journal of 

Nursing 

Management 

Att analysera och beskriva 

sjuksköterskors upplevelser 

av stöd i situationer som 

präglas av etisk stress i 

intensivvården. 

En utredande 

hermeneutisk 

tolkningsstudie. 36 

sjuksköterskor från 

olika intensivvårds-

avdelningar blev 

intervjuade. 

Hantering av etisk stress upplevs 

som en privat angelägenhet och det 

är upp till varje enskild individ om 

man vill ha stöd från organisationen 

eller inte. Kollegor med erfarenhet 

av etisk stress kan verka som 

föredömen i stresshantering. 

Sjuksköterskor som inte kan hantera 

sin etiska stress söker hjälp utifrån. 

Eizenberg, 
Desivilya & 

Hirschfeld 
 

Moral distress 

questionnarie for clinical 

Nurses: instrument 

development. 

 

2009, Israel, 

Journal of 

Advanced Nursing.  

Att utveckla och testa de 

psykometriska egenskaperna 

av en  

”Culture-sensitive moral 

distress questionnaire” bland 

sjuksköterskor. 

Studien bestod av två 

faser: en kvalitativ 

fas att framkalla 

”culturespecific” 

teman och en 

kvantitativ fas, som 

omfattar utformning 

av en 15-post 

enkäter. 

Frågeformuläret 

besvarades av 179 

sjuksköterskor från 

olika arbetsplatser. 

Uppgifterna 

samlades in år 2006.  

 

I resultatet framkom det att 

arbetsförhållanden mellan 

personalen var ett problem. Det 

uppstod även problem då tiden inte 

räckte och när det var brist på 

resurser. 

Gutierrez,  

 

Critical Care 

Nurses´Preception of 

and Responces to Moral 

Distress. 

2005, USA, 

Dimensions of 

Critical Care 

Nursing. 

Att öka förståelsen av 

intensivvård sjuksköterskors 

upplevelser av etisk stress 

och hur olika typer av etiska 

konflikter kan orsakar 

lidande och hur 

En kvalitativ 

beskrivande metod 

genomfördes med 

12st intensivvård 

sjuksköterskor på en 

kirurgisk 

Sjuksköterskorna tycker att 

övermedicinering eller onödiga 

behandlingar är den största etiska 

stressen. Det framkommer att dåligt 

samarbete mellan kollegor och att 

värna om patientens autonomi också 
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sjuksköterskor tolkar dessa 

frågor och vilka effekter 

detta får. Samt att titta på 

begränsningar och stöd 

åtgärder för genomförande 

av vård som 

överensstämmer 

sjuksköterskors etiska 

värderingar.  

 

intensivvårdsavdelni

ng på ett stort 

sjukhus i USA. 

 

är stora stressorer. Samt hur dessa 

stressorer påverkar sjuksköterskorna 

psykiskt och fysiskt.   

 

Höglund, 

Helgesson  & 

Eriksson. 

Ethical dilemmas and 

Etichal Competence in 

the Daily Work of 

Research Nurses 

2009, Sverige, 

Department of 

Public Health and 

Caring Sciences 

Att beskriva och undersöka 

etiska dilemman som 

svenska 

forskningssjuksköterskor 

erfar och upplever i 

vardagsarbetet i klinisk 

forskning. 

En kvalitativ metod. 

Data samlades med 

semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer med 12 

informanter (6 

forsknings- 

sjuksköterskor och 6 

läkare) 

 

Det framkom tre större teman: Etiska 

dilemman, etiska resonemang och 

attityder till 

forskningssjuksköterskor och deras 

arbete. Det uppkom två och tre 

underkategorier från varje av dessa 

teman. Forskningsintressen kontra 

patientens intressen, motstridiga 

roller, känna ansvar, arbeta 

patientcentrerat, etiska diskussioner, 

ett "osynligt" yrke och att inte 

uppmuntras till ökad kompetens i 

etik. 

 

Karlsson, 

Ekman, 

Fagerberg. 

 

A difficult mission to 

work as a nurse in a 

residential care home – 

some registered nurses’ 

experiences of their 

work situation.  

 

2009, Sverige, 

Journal of Caring 

Sciences. 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av sin 

arbetsmiljö på 

äldreboenden.  

 

 

Denna studie är en 

svenskstudie baserad 

på 12 kvalitativa 

intervjuer med 

sjuksköterskor och 

man har använt en 

latent 

Sjuksköterskor upplevde en 

motsägelsefull situation med känslor 

av uppskattning, frustration och etisk 

stress. För att undvika frustration och 

etisk stress behövs det att 

organisationen är flexibel och ger 

sjuksköterskorna inflytande över 
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innehållsanalys för 

att analysera all data.  

 

resurser i omvårdnaden och 

auktoritet som ledare.  

 

 

Nathaniel 

 

Moral Reckoning in 

Nursing. 

2006, USA, 

Western Journal of 

Nursing Research.  

 

Att belysa upplevelser och 

konsekvenser av 

sjuksköterskors "moraliska 

stress” och att formulera en 

logisk, systematisk och 

förklarande teori om 

moralisk stress och dess 

konsekvenser.  

 

Grounded theory. 

Intervjuerna var 

ostrukturerade och 

anteckningar skrevs 

ned efter varje 

intervju.  

 

Moralisk stress uppstår som ett 

resultat av ett dynamiskt samspel 

mellan sjuksköterskors egna 

moraliska inställning och 

engagemang för moraliska principer, 

som antingen är förenliga eller 

oförenliga i specifika situationer som 

t.ex. relationer med patienter eller 

uppfattning av obalans i makt eller 

andra institutionella begränsningar. 

En ny teori om moralens roll i 

omvårdnaden, den når längre än 

moralisk stress och identifierar en 

kritisk tidpunkt i sjuksköterskors liv 

och förklara en process som 

innefattar motivation och konflikt, 

upplösning och reflektion.  
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Nordam, Torjuul 

& Sorlie 

Ethical challanges in the 

care of older people and 

risk of being burned out 

among male nurses. 

2005, Norge, 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Att belysa hur manliga 

sjuksköterskor upplever 

etiskt svåra situationer i vård 

av äldre. 

En kvalitativ studie 

inspirerad av 

Ricoeurs 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod.  

Denna studie är en 

del av en större 

studie. Fem 

intervjuer gjordes 

med tre olika 

författare, 

intervjuerna spelades 

in och 

transkriberades 

noggrant.   

 

Sjuksköterskorna fokuserade på god 

omvårdnad, de betonade vikten med 

patientmötet och vad de uppfattade 

som hinder för god omvårdnad. 

Teman som framkom var: etiska 

utmaningar, som leder till 

känslomässiga och moraliska 

påfrestning och en rädsla för att bli 

utbränd.  

Severinsson  Moral stress and 

burnout: Qualitative 

content analysis. 

 

2003, Norge, 

Nursing and Health 

Sciences. 

Att beskriva och tolka 

berättelsen om en 

australiensisk sjuksköterska 

upplevelse av utbrändhet. 

En kvalitativ studie. 

En intervju med en 

sjuksköterska 

gjordes där 

sjuksköterskan 

beskrev sina 

erfarenheter av 

utbrändhet. En 

enskild tolkning av 

de beståndsdelar i 

berättelsen togs ut 

dvs. (en 

hermeneutisk cirkel 

tillämpades) Den 

narrativa intervjun 

varade i 120 minuter 

Det framkom i resultatet att 

sjuksköterskorna behövde blir med 

synliggjorda och hörda. Att de får 

emotionellt stöd och att få rätt 

handledning är av stor vikt för att 

kunna reflektera över sitt arbete och 

har betydelse för att kunna tolka 

patientens behov. 
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och spelades in på 

band och 

transkriberades 

ordagrant.  

Silén, 

Svantesson, 

Kjellström, 

Sidenvall & 

Christensson 

Moral distress and 

ethical 

climate in a Swedish 

nursing context: 

perceptions and 

instrument usability 

 

2011, Sverige, 

Journal of Clinical 

Nursing.  

Att beskriva svenska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om moralisk 

stress och avgöra om det 

fanns skillnader i 

uppfattningar beroende på 

demografiska egenskaper 

samt att beskriva 

användbarheten av MDS 

(moral distress scale) i ett 

svenskt sammanhang. 

Beskrivande, 

tvärsnittsstudier, 

komparativ och 

korrelation design.  

Datainsamlingen 

gjordes genom en 

enkätundersökning 

på 16 avdelningar på 

ett 

universitetssjukhus 

och ett länssjukhus i 

Sverige. Av de 432 

stödberättigade 

sjuksköterskor, 

svarade 249 

frågeformulären. 

Kriterier för urvalet 

var att 

sjuksköterskan 

arbetade dagsskift. 

 

Sjuksköterskorna upplevde låg nivå 

och frekvens av moralisk stress, men 

att hälften av sjuksköterskorna 

rapporterade en hög nivå av moralisk 

stress för situationer som gäller 

bristande resurser och bristande 

kompetens av personal, och vid 

genomförande av onödiga tester och 

behandlingar. 
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Ulrich, Soeken, 

O’donell, Farrar 

& Grady 

Everyday ethichs: 

ethical issues and stress 

in nursing practice. 

 

2010, USA, Journal 

of Advanced 

Nursing. 

 

Att beskriva den typ, 

frekvens och 

nivå av stress för etiska 

frågor som sjuksköterskor 

möter i deras dagliga 

verksamhet. 

En tvärsnitt 

beskrivande 

undersökning med 

en egen 

administrerat 

frågeformulär som 

skickades till ett 

urval av 1000 

sjuksköterskor under 

2004. 

Fem mest stressande etiska och 

patientvårdsfrågor: att skydda 

patienternas rättigheter, autonomi 

och informerat samtycke till 

behandling, personal, avancerad 

vårdplanering och surrogat 

beslutsfattande. Det framkom även 

att yngre sjuksköterskor och de med 

färre års erfarenhet stötte på etiska 

frågor mer och rapporterade högre 

nivåer av stress. 

 

VonDras, 

Flittner, Malcore 

& Pouliot 

Workplace stress and 

ethical challenges 

experienced by nursing 

staff in a nursing home 

2009, USA, 

Educational 

Gerontology. 

(a) att identifiera 

stressfaktorer och etiska 

utmaningar som upplevs av 

vårdpersonalen, (b) att 

tillhandahålla en taxonomisk 

organisation av de typer av 

stressfaktorer och etiska 

utmaningar som uppstått, 

och (c) att undersöka 

relationer mellan stress på 

arbetsplatsen, etiska 

utmaningar, trivsel, 

tillhandahållande av vård, 

och önskan om fortbildning 

adressering stress på 

arbetsplatsen 

 

Kvantitativ metod, 

enkätundersökning. 

Urvalet bestod av 44 

anställda, där 

vårdpersonal, 

certifierad 

vårdbiträden och 

sjuksköterskor var 

inkluderade. All data 

utfördes genom 

innehållsanalys, även 

korrelationsanalyser 

gjordes.   

Resultatet visar att det fanns ett 

tydligt samband mellan etisk stress 

och sänkt arbetstrivsel. Det framkom 

också att under etisk stress utövar 

sjuksköterskorna sämre omvårdnad 

och tar genvägar i vårdandet. Studien 

visar även på positiv effekt av 

kollegeleda diskussioner, reflektion 

och etiska ronder var ett bra sätt att 

lära av andra. 
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Wiegand & Funk Consequences of clinical 

situations that cause 

critical care nurses to 

experience moral 

distress. 

2012, USA, 

Nursing Ethics. 

Att identifiera kliniska 

situationer som orsakade 

sjuksköterskors upplevelse 

av moralisk stress och att 

förstå konsekvenserna av 

dessa situationer. 

 

En beskrivande 

studie med enkäter 

delades ut till urval 

av 204 intensivvård. 

49 sjuksköterskor besvarade enkäten. 

Majoriteten av sjuksköterskorna 

hade upplevt moralisk stress, och 

majoriteten av de situationer som 

orsakade upplevelsen av moralisk 

stress var relaterade till livet 

slutskede. 

Zuzelo Exploring the moral 

distress of registered 

nurses. 

2007, USA, 

Nursing Ethics. 

Att utforska moralisk stress 

hos sjuksköterskor. 

En kvantitativ, 

beskrivande studie 

med öppna frågor 

och 

undersökningsmetod

er användes för att 

identifiera vad det är 

som väcker moralisk 

stress i 

patientvården. 

 

Resultaten visade att sjuksköterskor 

upplevde moralisk stress i olika 

kliniska verksamhetsområden. 

Sjuksköterskorna sökte stöd och 

information från chefsjuksköterskan, 

vilket tyder på att chefsjuksköterskan 

måste vara skicklig när hon eller han 

ska differentiera etiska från juridiska 

dilemman. Att utbilda 

chefsjuksköterskor och arbetsledare 

kan vara ett viktigt ”första steg” för 

att stärka moraliska självsäkerheten 

hos sjuksköterskor, vilket eventuellt 

kan reducera den moraliska stressen.  

 

 


