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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Sjuksköterskans arbete präglas av såväl lagar och förodningar men också av 

värdegrunder och etiska koder vilket medför ett stort moraliskt ansvar. 

Samvete beskrivs som en grundläggande förmåga att skilja mellan rätt och fel, 

och att vara i konflikt med samvetet kan innebära att förlora sin identitet och 

värdighet. Äldre människor på särskilt boende eller som har hemtjänst anser 

inte att de får tillräckligt bra tillgång till vård, samtidigt som vårdarbete med 

äldre präglas av underbemanning och låg moral. 

Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress i vårdandet av äldre. 

Metod: I litteraturöversikten har 15 artiklar analyserats. Utifrån dessa har tre 

kategorier framkommit vilka är utlösande faktorer och orsaker till 

samvetsstress, sjuksköterskors upplevelser av samvetssress framkallar samt 

sjuksköterskors sätt att hantera samvetsstress. 

Resultat: I studien framträdde flertalet faktorer som orsakar samvetsstress bland 

sjuksköterskor, däribland onödigt patientlidande och yttre krav. Samvetsstress 

väckte känslor så som otillräcklighet, maktlöshet och dåligt samvete. För att 

hantera dessa känslor användes så kallat coping-strategier i form av 

exempelvis byte av arbetsplats, undvikande av patientkontakt och 

ifrågasättande av egen kunskap. 

Diskussion: Situationen på arbetsplatsen i form av konflikter och dåligt ledarskap i 

kombination med idealbilden av sig själv som vårdare visar ett tydligt 

samband mellan samvetsstress och även utbrändhet. Ökad förståelse kring 

ledarskap, konflikthantering samt att försonas med sin egen och andras 

otillräcklighet kan förebygga samvetsstress.  

Nyckelord: Samvete, samvetsstress, sjuksköterskeperspektiv, äldre, otillräcklighet 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

The nurse profession is characterized by law and constitutions, but also by 

ethical codes and values, which brings a big moral responsibility. Conscience 

is described as a basic ability of knowing what is right and what is wrong, and 

being in conflict with one’s conscience can lead to loss of own identity and 

dignity. Older people in nursing homes or home-care service consider 

themselves to have bad access to healthcare. At the same time working in care 

for older people is characterized by under-staffing and low morals. 

Aim: Describe nurses’ experiences of stress of conscience in their work with older 

people. 

Methods: Analysis of 15 scientific articles. Out of the analysis, three categories 

emerged; factors and causes of stress of conscience, nurses perceptions of 

stress of conscience and nurses way of handling stress of conscience. 

Results: In this study a number of factors that causes stressed conscience among 

nurses, such as unnecessary patient suffering and outer demands were 

prominent. Stress of conscience caused feelings of inadequacy, powerlessness 

and bad conscience. To handle these feelings so called coping-strategies were 

used, for example change of workplace, avoiding patient contact and 

questioning one’s own knowledge. 

Discussions: Nurses’ working conditions, for example conflicts and bad leadership 

combined with the ideal of oneself as being a caring person shows a clear 

association with stress of conscience and even sometimes even burnout. An 

increased understanding of democratic leadership, handling conflicts and 

reconciling with oneself and others inadequacy can prevent stress of 

conscience. 

Keywords: Conscience, stress of conscience, nurse perspective, older people, inadequacy 
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1 Inledning 

I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning under sjuksköterskeutbildningen uppkom 

i dialog med handledare och andra sjuksköterskor en diskussion kring samvete och 

samvetsstress på arbetsplatsen. Många sjuksköterskor upplevde att deras insats inte räckte till 

trots att patienter och närstående var nöjda med den vård som gavs. Många upplevde att de 

hade velat göra mer för patienten och dess närstående framför allt under patientens sista tid i 

livet. Detta väckte frågeställningen hos oss varför sjuksköterskor i vårdandet av äldre 

patienter känner sig otillräckliga och hur detta i sin tur påverkar vården de utför. Vi vill därför 

belysa sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress. 

 

2 Bakgrund 

Begreppet samvetsstress kan förklaras som att uppleva dåligt samvete. Samvetsstress uppstår 

då en persons egen moraliska lyhördhet uppfattar etiska krav men inte klarar av att leva upp 

till eller handla efter dessa. I den litteratur som använts till föreliggande litteraturöversikt 

benämns dåligt samvete som samvetsstress, moralisk stress och etisk stress. Författarna till 

denna litteraturöversikt väljer därför att tolka dessa synonymt som samvetsstress. 

Inledningsvis följer en beskrivning av dessa begrepp samt en beskrivning av sjuksköterskans 

profession och etiska ansvar. Fortsättningsvis kommer begreppet samvetsstress att användas. 

 

2.1 Sjuksköterskans etiska ansvar 

I Sverige ska en sjuksköterskas arbete enligt Socialstyrelsen (2005) präglas av beprövad 

erfarenhet, etisk medvetenhet samt av gällande lagar och förordningar.  Sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning delas in i tre huvudområden: utveckling och forskning, omvårdnadens 

praktik och teori samt ledarskap, vilka ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och en 

helhetssyn på människan.   

 Sjuksköterskans etiska förhållningssätt kan beskrivas som etiska koder och sammanfattas i 

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Denna skrift 

innehåller en förteckning av sjuksköterskans ansvarsområden för etiskt handlande. 

Sjuksköterskan ska verka för att mänskliga rättigheter, trosuppfattningar och värderingar 

respekteras. Sjuksköterskan ansvarar tillsammans med samhället för att stödja de åtgärder 

som tillgodoser svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan ska alltid 

uppträda på ett sätt som främjar yrkets anseende, allmänhetens tillit samt genom sin 
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yrkesorganisation skapa och upprätthålla sociala och ekonomiska arbetsförhållanden som är 

säkra och rättvisa.  

 Det etiska patientperspektivet ska grundas i det vårdvetenskapliga antagandet om 

människan och hälsan och på så sätt medverka till patienternas förtroende för vården. 

Vårdvetenskapens etiska värdegrund kännetecknas av integritet och värdighet och denna 

värdegrund utgör en del av sjuksköterskans etiska krav och ansvar (Dahlberg et al., 2003, s 

20-21). En god omvårdnad för alla människor är den vårdvetenskapliga disciplinenens högsta 

prioritet och varje sjuksköterska måste ha kunskap om och förutsättningar för att ge god 

omvårdnad (Jakobsson & Lützén, 2009, s 43-44).  

 Centralt för det etiska förhållningssättet är det ontologiska antagandet om människan. 

Människan ses som en enhet där kropp, psyke, ande och själ utgör en helhet. Vårdandets 

grund ligger i att vilja andra människor väl och detta visar sig i ett förhållningssätt som tonas 

av respekt och ödmjukhet gentemot patienten. Tanken är att sjuksköterskans etiska handlande 

ska styras av personen hon möter och situationen som helhet (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003, s 17-19; Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 Internationellt sett finns också beskrivningar av sjuksköterskans profession och etiska 

ansvar. Nursing and Midwifery Council (2008) i Storbritannien använder sig av en samling 

normer och koder för att beskriva hur sjuksköterskans arbete ska genomsyras av ett etiskt 

förhållningssätt.  

 Prioritera patienten och bemöt varje patient individuellt och med respekt 

 Arbeta hälsobefrämjande för individen, gruppen och samhället 

 Arbeta för en hög standard  

 Vara öppen och ärlig samt uppträda med integritet för att upprätthålla yrkets goda 

rykte.  

 Dobrowolska, Wronwronska, Fidecki och Wysokinski (2007) beskriver i en övergripande 

studie av etiska koder från Storbritannien, Irland och Polen de gemensamma variabler som 

finns inom sjuksköterskeprofessionen. Dessa etiska koder innebär att respektera patienten 

som individ samt respektera mänskliga rättigheter, arbeta efter informerat samtycke, arbeta 

under tystnadsplikt, bidra till att utveckla och bibehålla professionens kompetens, att 

samarbeta med vårdteamet och stå upp för professionen samt bidra till vetenskaplig forskning.  

 Etiskt förhållningssätt ger utrymme för reflektion och ökad förståelse för sina egna 

handlingar, känslor och tankar och blir därför en form av vägledning i etiskt tänkande och 

ställningstagande. Att en arbetsgrupp har samma värdegrund visar samma etiska plattform 
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och förhållningssätt och därav strävar alla mot samma mål för god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

 

2.3 Samvetsstress och samvete 

Samvete kan beskrivas som människans grundläggande förmåga att skilja mellan rätt och fel. 

Utan samvete skulle människan inte uppfatta skillnaden mellan rätt och fel men när hon gör 

det så är det för att hon har ett samvete. Samvetet kan ses som något medfött och skapat av 

Gud och hör därför till människans natur (Imberg, 1985, s 34). I en studie av Juthberg, 

Eriksson, Norberg och Sundin (2008) uttryckte många av deltagarna att samvete är en 

varningssignal som hjälper oss att inte skada andra människor. Deltagarna i studien 

uppfattade samvete som en oundviklig röst som måste tolkas och göras hörd. Majoriteten av 

deltagarna ansåg att samvetet ska följas oavsett vad andra tycker och att de i stor utsträckning 

kunde uttrycka och följa sitt samvete under arbetstid. Många i studien höll med om att 

samvete är ett uttryck för våra sociala värderingar och en liten del av deltagarna uppfattade 

samvete som Guds röst. Många av deltagarna höll med om att samvetet utvecklar oss som 

människor.  

 Att våldföra sig på sitt samvete kan innebära risker som att förlora sin identitet och att 

uppleva konflikt i sitt själv, alltså få dåligt samvete. Samvete är viktigt för 

sjukvårdspersonalens upplevelse av självrespekt och moralisk identitet. Att inte lyssna till sitt 

samvete eller att gå emot samvetet kan göra att en person förlorar känslan av värde och inre 

harmoni (Childress, 1979). Norberg (2004) förklarar att samvetsstress uppstår då man som 

vårdare frångår sin moraliska övertygelse i en etiskt svår situation. Hon menar också att en 

persons reaktion på samvetsstress kan kopplas samman med hur personens uppfattning av 

samvetet ser ut. Samvetes egenskaper och funktioner kan uppfattas olika. Vårdpersonal med 

hög moralisk känslighet kan uppleva etiska krav tydligare. I en studie av Saarnio, Sarvimaäki, 

Laukkala och Isola (2012) framkom att sjuksköterskorna oftast upplever samvetsstress när 

tiden inte räcker till för att utföra den omvårdnad patienternas tillstånd kräver. Smith och 

Godfrey (2009) menar att dåligt samvete baseras på mer än bara yttre faktorer som hindrar 

vårdaren att handla efter sitt samvete. Saarnio et al. (2012) påvisar att sjuksköterskor som 

jobbar med äldre människor har dåligt samvete både hemma och på jobbet. En konstant kamp 

mellan dåligt samvete och motstridiga krav hotar personalens förutsättning att utveckla 

coping-strategier på jobbet och även deras allmänna välmående. 
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2.4 Moralisk stress och moral 

Moralisk stress definieras som stress i situationer där individen vet vad som är rätt, men den 

omgivande miljön innehåller hinder som omöjliggör den rätta handlingen. Den initiala fasen 

av moralisk stress innefattar känslor av ilska, frustration och ångest. Den reaktiva fasen av 

moralisk stress yttrar sig som känslor av maktlöshet, skuld och försämrat självförtroende 

(Jameton, 1984, s 6; Jameton, 1993). Begreppet moral förklaras enligt Rachels och Rachels 

(2010, s 23) som en strävan efter att göra det som finns bäst skäl för att göra. Moral innebär 

att låta handlandet ledas av förnuftet och att samtidigt förstå vad effekten blir för andra 

människor och deras intressen. Hansson (2006, s 79) nämner ett klassiskt resonemang där den 

moraliska uppfattningen i oss människor kräver att vi har respekt och omsorg om andra. Det 

finns då någonting i människans natur som driver oss till moraliska handlingar. Därmed 

förklaras den omoraliska handlingen som ett förminskande av vår mänskliga natur.  

 Moral kan också beskrivas som Guds påbud. En handling är rätt om Gud påbjuder den och 

en handling är fel om Gud förbjuder den. Omoral skulle därför vara en kränkning av Guds 

påbud och på räkenskapens dag skulle en omoralisk person ställas inför rätta. Detta är en 

enkel förklaring till moral och påvisar att moral inte enbart handlar om personliga känslor 

eller kulturella sedvänjor. Moral kan också ses som ett regelverk som gör att medlemmarna i 

ett samhälle följer gällande regler och lagar (Rachels & Rachels, 2010, s 65, 99, 100). 

 

2.5 Etisk stress 

Ytterligare ett begrepp som används i befintlig forskning är etisk stress. När en vårdares 

moraliska integritet blir kränkt genom att hon tvingas göra avkall på sin vilja att utföra god 

vård genom exempelvis maktmissbruk eller bristfälliga resurser kan etisk stress uppkomma 

(Silfverberg, 1996). I konkreta situationer i vården måste etiken värna om patientens bästa. 

Vårdens etik består inte enbart av en etik utan består av ett flertal teorier så som pliktetik, 

dygdetik, konsekvensetik och principetik. Varje enskild individ utvecklar konstant sin 

moraliska kompetens i gemenskap med andra människor. Vårdetik är en etik som synliggör 

moralisk integritet, intuition, kroppslig kunskap och personliga känslor och tolkningar 

(Malmsten, 2008, s 46-47).  

 Vårdetiken kan vägleda vårt förhållningssätt gentemot oss själva och omgivningen. Den 

tillgodogör vårt behov av ett teoretiskt ramverk som ger oss möjlighet att avgöra vad som är 

moralisk rätt eller fel. Etik kan alltså ses som det vi visar i våra handlingar, levnadssätt och 

referensramar. I vården uppkommer ofta etiska dilemman och en känsla av att inte veta hur 
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situationen ska lösas. Den här typen av frågeställningar uppkommer av den anledningen att 

människan har kunskap om, och är medvetna om de etiska komplikationerna som kan uppstå 

av att handla på ett eller annat sätt. Etiken är beroende av personligt engagemang och som 

person är du alltid ansvarig för att bedöma om handlingen är etiskt försvarbar (Silfverberg 

2006, s 25-28).  

 Sjuksköterskor möter dagligen etiska utmaningar och vårdinrättningar bör alltid överväga 

olika etiska problem som sjuksköterskor kan komma att möta. De behöver ta i beaktande hur 

situationer kan skapa etisk stress och påverka arbetet och sjuksköterskans förmåga att utföra 

god vård. Stödjande insatser kan röra reflektion, etiska kommittéer och ronder som berör 

ställningstaganden och problemformuleringar samt mentorskap (Ulrich, Taylor, Soeken, 

O´Donnell, Farrar, Danis & Grady, 2010). 

 

2.6 Att arbeta med äldre 

Socialstyrelsen (2013) skriver i sin lägesrapport att det år 2011 fanns 305 000 människor som 

tillhörde gruppen sjuka äldre. Detta motsvarar 17 procent av befolkningen av dem som är 65 

år och äldre. Vidare beskrivs att äldre personer har längre vårdtid på akutmottagningar än vad 

den genomsnittliga patienten har. Socialstyrelsen (2013) beskriver att färre äldre får omsorg 

på boenden men istället har mer omfattande hemtjänst och engagerade anhöriga. Anställda 

inom omsorg av äldre har i högre grad en yrkesutbildning exempelvis undersköterska, 

däremot har inte andelen akademiskt utbildade ökat, till exempel sjuksköterskor. Inom 

hemtjänst så anses andelen yrkesutbildade vara för låg, trots det anses balansen mellan 

tillgång och efterfrågan på personal vara optimal.  

Äldre människor som bor på särskilt boende eller har hemtjänst anser att de inte har 

tillräckligt bra tillgång till en läkare och de vanligaste anmälda missförhållandena inom 

äldreomsorg är ej utförda eller felaktigt utförda åtgärder, dåligt bemötande samt ekonomiska 

och fysiska övergrepp (Socialstyrelsen, 2013). Österlind (2009) beskriver i sin avhandling hur 

de äldre upplever en trygghet i att bo på sjukhem, då personalen alltid finns tillgänglig 

utanför. De äldre kände trots detta en sorg över att inte kunna bo kvar hemma och de kände 

sig begränsade i den nya miljön. Österlind (2009) menar att de äldre anpassar sig efter 

personalens normer och värderingar då de i samband med flytt till boende avskärmas från sitt 

tidigare liv. 

 Brooks (2011) beskriver i sin 25 år långa studie, baserat på 20 sjuksköterskors upplevelser 

av att jobba med äldre mellan år 1955-1980, hur arbete inom äldrevård och placering på 
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liknande avdelningar på sjukhus ansågs vara ett straff. Vidare beskrivs att deltagarna i studien 

uppger att ingen förbättring har skett inom äldrevård under dessa 25 år. Situationen beskrivs 

som en kombination av underbemanning och låg moral. Österlind (2009) problematiserar 

sjuksköterskans arbete med äldre genom att förklara hur deras arbete handlar om att vårda 

döende personer samtidigt som hon förväntas värna om de övriga patienterna. I en studie 

utförd i Filippinerna av Guzman, Dangoy, David, Dayo, Claro, Guzman och Jesus (2009) 

påvisas faktorer som motiverar sjuksköterskor i deras arbete med äldre vara; att utveckla sina 

personliga färdigheter, tillämpa kunskaper och följa sitt kall men också känslan att göra 

skillnad för en annan människa. Författarna i studien gestaltar vårdares attityder i en yin och 

yang-figur, där motpolerna utmattning och komplexitet möter utbildande och belönande.  

 Österlind (2009) beskriver i sin avhandling att sjuksköterskor som arbetade på sjukhem 

upplevde att rutiner saknades för att stödja personalen och att deras känslor ignorerades. Detta 

innebar att personalen tvingades skapa strategier för att inhysa känslor, ta avstånd ifrån eller 

möta de känslor som kunde väckas i samband med den äldre personens döende. Detta kunde 

medföra att personalen undvek att engagera sig i de äldre personernas livssituation.  

 

2.7 Problemformulering 

Sjuksköterskor behöver dagligen tillmötesgå de yttre krav som ställs på vården. Att arbeta 

som sjuksköterska innebär också att arbeta efter professionens etiska kod och att främja 

patientens livskvalitet. Arbetet innebär ett stort moraliskt ansvar och att konstant konfronteras 

med samvetet eftersom patienternas behov inte alltid kan tillgodoses. Känslor av dåligt 

samvete kan uppstå då sjuksköterskan frångår sin moraliska övertygelse. Om ansvaret upplevs 

som orimligt i förhållande till möjligheterna kan känslor av att inte räcka till uppstå. 

Sjuksköterskor riskerar att känna sig otillräckliga i mötet med äldre patienter eftersom hon 

förväntas tillgodose alla personers olika behov. Sjuksköterskan upplever att arbetsplatsen 

ignorerar de känslor som hon upplever och tvingas hitta egna strategier för att hantera dessa. 

Det är därför viktigt att belysa deras upplevelser av samvetsstress. 

 

3 Syfte 

Syftet med översikten är att belysa sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress i vårdandet 

av äldre.  
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4 Teoretisk referensram 

Nursing as Caring A Model for Transforming Practice (Boykin & Schoenhofer, 2001, s 1) 

utgår ifrån sex huvudsakliga antaganden:  

• Personer är vårdande på grund av sin mänsklighet  

• Personer är vårdande i stund till stund  

• Personer är hela eller fullständiga i ögonblicket  

• Personlighet är en process av att leva vårdande  

• Personlighet växer genom deltagande i vårdande relationer med andra vårdande  

• Omvårdnad är både en diciplin och en profession 

 Teorin fokuserar på kunskapen om att förstå helheten av att vara människa. För att uppleva 

helheten i en vårdande situation med omsorg/omtanke som utgångspunkt finns flera faktorer 

av betydelse. Sjuksköterskans möte med sig själv, hennes personkännedom samt intuition, 

erfarenhetsmässiga aspekter symboliserar mening/betydelse, etisk medvetenhet symboliseras 

av att känna och lyssna till sin moral om ”vad borde jag göra?”. Sjuksköterskan lägger ihop  

dessa bitar och skapar en vårdande situation färgad av omsorg/omtanke. Som 

omvårdnadsteori med sin utgångspunkt i humanvetenskapen utgår Nursing as Caring ifrån 

levd erfarenhet av den unika omvårdnadssituationen (Boykin & Schoenhofer, 2001, s 6-9).  

 

4.1 Nursing as Caring, människoperspektivet 

Vårdande/omsorg är ett väsentligt särdrag och uttryck för mänsklighet. Alla människor är i 

grunden vårdande och omsorgsfulla. Det är genom vår mänsklighet och förmåga till omtanke 

som vår existens och dess möjligheter gör sig kända. Vårdande är en process som varje 

människa växer in i under sitt liv. Antagandet om att varje människa är 

vårdande/omsorgsfull/känner omsorg innebär inte att varje handling från en människa är 

omsorgsfull. Att utveckla sin potential att uttrycka vårdande/omsorg är en idealbild. Trots det 

abstrakta i att uppnå denna idealbild är det själva vetskapen om människan som 

omsorgsfull/vårdande i sitt levda och växande jag som är det centrala i teorin. Även genom en 

icke vårdande/omsorgsfull handling är en person i sig omsorgsfull/vårdande (Boykin & 

Schoenhofer, 2011, s 6-9, 11-13).  

 Livets pågående upplevelser ger oss möjligheter att lära känna oss själva som vårdande och 

omsorgsfulla personer, vilket är en konstant pågående process. Personlighet innebär att leva ut 

sitt jag, samspelet mellan övertygelser och beteende samt att leva ut sin personliga mening 

med livet. Att leva livets upplevelser fullt ut under lättar utvecklingen av människans 
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medfödda kapacitet och väsen, både för henne själv och för andra (Boykin & Schoenhofer, 

2001, s 1-5).  

 Synen på människan som vårdande och fullständiga ger oss ett sätt att samspela med en 

annan människa utan att separera kropp, själ och ande. Genom att respektera och värdesätta 

varje människas värde och att se dem som individer kan helheten av personens prioriteringar, 

val och värdegrund förstås. Teorin gestaltar The Dance of Caring Persons där de dansande 

människorna är en symbolik för den vårdande omgivning som omfamnar patienten. Patienten 

är den sammankopplande länken för de vårdande personerna. Dansen symboliserar det 

jämlika förhållandet utan en hierarki och samspelet i varje människas unika karaktär och 

inflytande i den vårdande processen (Boykin & Schoenhofer, 2001, s 25, 33-37). 

 

5 Metod 

5.1 Litteraturöversikt 

Metoden för detta examensarbete är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt går ut på att 

inom ett vårdvetenskapligt område eller problem skapa en översikt över det befintliga 

kunskapsläget genom att bland annat undersöka vad befintlig litteratur har använt för 

metoder, uppfattningar och utgångspunkter. Metoden går ut på att välja texter systematiskt 

inom ett begränsat område, exempelvis rapporter och vetenskapliga artiklar. Materialet som 

samlats in analyseras och kvalitetsgranskas, vilket sedan ger en överblick över området eller 

problemet (Friberg, 2006, s 115-116).  

 En litteraturöversikt är enligt Polit och Beck (2009, s 170) ett sätt att inspirera till nya idéer 

inom forskning. En litteraturstudie kan påvisa om det finns outforskade områden inom ett 

forskningsområde eller om en ny målgrupp behöver appliceras. Friberg (2006, s 115) 

beskriver att en litteraturöversikt kan ha olika syften. Dels kan det vara att skapa en översikt 

av forskningsresultat inom ett avgränsat kunskapsområde men också att skapa en översikt av 

forskning inför ett kommande arbete eller projekt. 

 

5.2 Litteratursökning 

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar har databaserna CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Litterature) och Nurse and allied health source använts. CINAHL 

har ett utförligt referenshanteringssystem, inkluderar innehåll från år 1982 samt innehåller 

mer än 1,3 miljoner filer (Polit & Beck, 2006, s 176). En sammanställning utav sökningar 

finns i en matris, se bilaga 1. 
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 I denna översikt har författarna utifrån syftet formulerat ord genom diskussion. Med 

användning av synonymer har sökord arbetats fram som kan tänkas representera ämnet på 

tydligaste sätt. Sökord benämns på engelska som keywords och är enligt Polit och Beck 

(2006, s 174) ett ord eller en fras som fångar in huvudkonceptet av en fråga eller ett syfte. 

Sökord i litteratursökningen har varit nurse följt av stress, conscience, moral, ethical, 

moralstress, moral distress, ethical issues, identity, perceptions och distress. Dessa sökord har 

använts i olika kombinationer. En inledande litteratursökning gjordes enligt Östlundh (2006, s 

47) med syfte att få en översikt över forskningsområdet samvetsstress.Då flera utav 

sökträffarna handlade om barn eller yngre vuxna, gjordes en avgränsning till äldre vuxna 

(Aged: 65+ years). En ytterligare avgränsning var peer reviewed. 

 Sedan gjordes en egentlig litteratursökning enligt Östlundh (2006, s 47) i syfte att finna 

relevanta resultatartiklar till denna översikt. Detta gjorde vi genom att systematiskt planera 

och dokumentera tillvägagångssättet. Vi upptäckte vid användadet av svensk MeSH att 

nyckelordet ”conscience” inte fanns i den databasen. Med anledning av detta valde vi att även 

använda flera sökorden i samma sökning.    

 

5.3 Urval 

Författarna till denna översikt valde att begränsa området till vård av äldre personer efter den 

inledande osystematiska informationssökningen. Friberg (2006, s 119) menar att ett sådant 

urval behöver göras för att kunna inkludera, exkludera samt motivera valet av artiklar.  

Polit och Beck (2009, s 179-181) menar att artiklar behöver ses över i tre steg. Det första 

steget där en grundlig överblick ges, det andra steget där resultatet studeras och relevansen 

utvärderas, vilket inte alltid kan avläsas enbart genom abstraktet. Det tredje och sista steget är 

att undersöka den metodologiska kvalitén i studien. I detta examensarbete har författarna 

granskat 27 artiklar enligt dessa tre steg. Urval har skett genom att studera abstrakt, metod 

och resultat för att sedan diskutera vilka artiklar som svarar bäst an till syftet. Någon 

begränsning för årtal har ej gjorts, då forskningsområdet fortfarande är förhållandevis litet.  

 Då denna litteraturöversikt avser att beskriva erfarenhetsbaserade och självskattade 

upplevelser valdes kvalitativa artiklar baserade på intervjuer. Kvantitativa artiklar som valts ut 

har använt sig av frågeformulär med redan förutbestämda påståenden där informaterna med 

hjälp av en skala fick uppskatta hur mycket de instämde med ett visst påstående. De artiklar 

som valts ut för vidare analys har granskats enligt Friberg (2006, s 109-112). Efter 

granskningen valdes 15 artiklar ut som svarade till syftet och har använts till resultat. 
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5.4 Analys 

Studierna i de 15 valda vetenskapliga artiklarna har analyserats enligt Fribergs (2006, s 121) 

metod i två steg. Inledningsvis lästes artiklarna flera gånger. Alla artiklar var skrivna på 

engelska, varför författarna till denna översikt diskuterade  innehållet och om skillnader i 

tolkning förekom. Följaktligen analyserades innehållet i syfte att hitta skillnader såväl likheter 

i studierna, exempelvis metodologiskt, geografiskt, målgrupps- eller resultatmässigt. 

Kvantitativa och kvalitativa studier jämfördes ej linjärt med varandra, vilket Friberg (2006, s 

122) beskriver som omöjligt då studierna är av olika art.  

 Varje artikel lästes igenom var för sig och sedan fördes en diskussion kring vad som var 

mest framträdande i resultatet med tanke på översiktens syfte. Därefter fördelades studiernas 

resultatinnehåll i de tre mest framträdande kategorierna; utlösande faktorer och orsaker till 

samvetsstress, sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress samt sjuksköterskors sätt att 

hantera samvetsstress. Detta kan förklaras genom Friberg (2006, s 111) som förklarar 

identifiering av nyckelfynd.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005, s 8-9) förklarar god forskningssed med kraven 

om ärlighet, öppenhet, hänsynsfullet, ordningssamhet och opartiskhet.  

 Polit och Beck (2009, s 118) menar att inom omvårdnad så är etiska överväganden särskilt 

viktiga då gränsen mellan utförandet av arbetet och insamlandet av data kan bli otydlig, samt 

att etiska aspekter kan kollidera med arbetet för hög validitet i ett forskningsprojekt. Bland 

annat har forskare en förpliktelse att undvika, förebygga eller minimera skada. Deltagare vid 

forskningsstudier ska inte i onödan utsättas för fysiskt, psykiskt, finansiellt eller socialt 

obehag eller skada. Andra viktiga etiska aspeketer är respekt för mänsklig värdighet, rättvisa, 

informerat samtycke och sekretess.  

 Gustafsson et al. (2005, s 19)  beskriver forskningsetik som en aspekt för att skydda 

deltagare, försökspersoner, informanter samt andra som kan beröras utav forskningen på ett 

negativt sätt. I denna översikt har etiska aspekter övervägts i valda resultatartiklar och det har 

undersökts om dessa varit godkända av en etisk kommitté. Etiska överväganden i denna 

översikt har därmed varit att inte undanhålla eller utesluta resultat, även om dessa inte har 

givit ett förväntat resultat. Vid litteratursökning och beartbetning av engelska artiklar har 

lexikon använts. Texter är formulerade med egna ord och därav ej kopierade från annan källa 
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samt att referenser är tydligt angivna. Slutligen är författarnas egna reflektioner och åsikter 

tydligt åtskilda i diskussionsavsnittet. 

 

7 Resultat 

Efter analysering och jämförande av valda studiers resultat har tre olika kategorier identifierats; 

Utlösande faktorer och orsaker till samvetsstress, Sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress 

och sjuksköterskors sätt att hantera samvetsstress. Resultatet redovisas uppdelat efter kvalitativt 

resultat och kvantitativt resultat då dessa inte har jämförts med varandra.  

 

7.1 Utlösande faktorer och orsaker till samvetsstress 

7.1.1 Resultat från kvalitativa studier  

Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) skriver i sin studie av sjuksköterskor som jobbar inom 

äldrevård att ett flertal av sjuksköterskorna i studien upplevde att deras funktion medförde att 

de behövde samverka med andra instanser vid beslut som rörde sociala frågor, medicin och 

omvårdnad. Detta gjorde att de kände frustration och ansvar över saker som de inte hade 

inflytande eller auktoritet över. Vidare beskrivs bidragande faktorer till dessa känslor vara 

okunskap från andra instanser, tidsbrist samt att patienter blev utskrivna på läkarens initiativ 

utan att rådgöra med ansvarig sjuksköterska.  

 Kelly (1998) beskriver i sin studie av nyexaminerade sjuksköterskor hur pressen att arbeta 

snabbt och effektivt, att vara skicklig och kunnig i kombination med egna förväntningar och 

kollegors krav påverkar självförtroendet och upplevelsen av moralisk stress. Maluwa, Andre, 

Ndebele och Chilemba (2012) påvisar i sin studie ett flertal orsaker till moralisk stress, så som 

dålig bemanning, konflikter emellan olika professioner, situationer som tvingar dem att 

acceptera respektlöshet och oprofessionellt beteende från kollegor, bristfälliga resurser och 

dåligt ledarskap. I studien av Nordam, Torjuul och Sörlie (2005) framkommer faktorer så som 

dålig kommunikation med läkare och dåligt samarbete med andra avdelningar som en orsak 

till moralisk stress. De identifierar också faktorer så som dåliga attityder gentemot 

patienterna, prioritering där tekniska hjälpmedel gick före mänsklig omsorg och oenighet 

bland personalen. Häggström, Mbusa och Wadensten (2008) påvisar i sin studie av 

sjuksköterskor i Tanzania hur dålig tillgång till medicinsk utrustning, dåligt utbildad personal 

och underbemanning skapar etiska dilemman där sjuksköterskor upplever dåligt samvete för 

att inte ha utfört tillräckligt god vård. Att inte ha tillräckliga förutsättningar att utföra god vård 

samt att arbeta med otillräckliga resurser påvisas också av Nordam et al. (2005) som orsaker 

till samvetsstress. 
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7.1.2 Resultat från kvantitativa studier 

Pavlish, Brown-Salzman, Hersh, Sherks och Nudelman (2011) belyser i sin studie de etiska 

situationer som utlöser moralisk stress uppdelat i orsaker. De vanligaste förekommande 

orsakerna var onödigt patientlidande och ignorerande av patientens självbestämmande följt av 

att vara sanningsenlig, situationer och frågeställningar om eutanasi samt etiska överväganden. 

De flesta situationer handlade om vård av äldre. Vid 10 av 11 rapporterade etiska situationer 

hade dessa uppkommit i samband med vård i livets slut, där majoriteten av fallen handlat om 

onödigt patientlidande och inskränkt autonomi för patienten. Pavlish, Brown, Saltzman, Hersh 

och Rounkle (2011) bekräftar detta genom sin studie där mer än 30 procent av deltagarna 

ansåg att patientens livskvalitet var av högsta prioritet och de upplevde skyldighet att 

behandla plågsamma symtom, smärta och lidande. I situationer vid vård i livets slut 

ifrågasatte sjuksköterskorna ofta behandlingens för- och nackdelar. Att behöva utföra vård 

som de ansåg vara onödig, tillmötesgå orealistiska krav eller förhoppningar hos anhöriga 

ansågs vara en bidragande faktor till känslor av ånger. Studien visar att i 26 av 29 fall där 

sjuksköterskor uttryckte ånger involverade situationerna patienter i livets slutskede. 

Ytterligare en bidragande faktor visade sig vara då vårdteamet inte kunde nå upp till vissa 

normer eller då de var mycket oeniga om fortsatt behandling för patienten.  

 Corley, Elswick, Gorman och Clor (2000) har gjort en kvantitativ studie som genom Moral 

Distress Scale påvisar de vanligaste faktorerna. Dessa är; att arbeta i för dålig bemanning, 

utföra vård på läkares beordran på terminala patienter, utföra ordinerad vård från läkare som 

man själv inte stödjer och att arbeta med för dåligt kompetenta sjuksköterskekollegor. Studien 

av Pauly, Varcoe, Storch och Newton (2009) samt studien av Silén och Svantesson (2011) 

påvisar liknande resultat och tydliggör samma områden. I den kvantitativa studien av 

Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2010) påvisas genom Stress of Conscience 

Questionnaire att de vanligaste faktorerna till samvetsstress är tidsbrist, att inte kunna leva 

upp till förväntningar i sitt arbete, känsla att utföra vård som känns fel och att behöva sänka 

sina ambitioner. En del av detta bekräftas genom Davis, Schrader och Belcheir (2012) som i 

sin kvantitativa studie utförd på 1400 sjuksköterskor visar att 27,7 procent (317 st) någon 

gång lämnat sitt arbete på grund av moralisk stress. Orsakerna anges vara personalbrist och 

därigenom brist på förutsättningar att ge adekvat vård till patienterna.  
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7.2 Sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress 

7.2.1 Resultat från kvalitativa studier 

I intervjustudien av Nordam et al. (2005) uttrycker manliga sjuksköterskor inom äldrevården 

känslor av frustration över arbetets låga status och samhällets syn på den åldrande människan. 

Sjuksköterskorna upplever känslomässiga påfrestningar i de etiska utmaningar som uppstår 

utifrån patienters, anhörigas och andra professioners krav och förväntningar. Detta bekräftas 

också i studien av Karlsson et al. (2009) där sjuksköterskor på äldreboenden uttrycker sina 

ambitioner att möta omgivningens krav. När de ombeds att prioritera annorlunda trots stor 

tidsbrist upplever de känslor av rädsla inför att göra fel och rädsla för att skada patienterna. 

Detta förtydligas av Juthberg och Sundin (2010) som beskriver hur sjuksköterskor ofta känner 

sig ifrågasatta i sin profession och kunskap då de misslyckas att leva upp till omgivningens 

förväntningar. Det framkommer också i studien att sjuksköterskor upplever känslor av 

otillräcklighet, osäkerhet, maktlöshet och tvivel på sin egen kompetens.  

 Sjuksköterskorna i studien av Nordam et al. (2005) upplevde det smärtsamt att arbeta med 

otillräckliga resurser då de inte ges tillräckliga förutsättningar att ge god vård för de äldre 

patienterna. Som ett resultat av detta upplever de skuld gentemot patienterna. I och med detta 

utvecklade många en känsla av irritation som ofta gick ut över kollegorna. I studien framgår 

det också att sjuksköterskorna upplever irritation och frustration över andra sjuksköterskors 

beteende och attityder mot patienterna. Maluwa et al. (2012) identifierade i sin studie i 

Malawi upplevelser av att känna sig dålig som sjuksköterska då faktorer så som försenad 

blodleverans eller underbemanning hindrar dem att tillgodose de behov de tidigare identifierat 

hos patienterna. Det framkom också att sjuksköterskorna i studien rapporterade hög grad av 

moralisk stress relaterat till brist på medicinsk utrustning exempelvis väsentliga läkemedel. I 

studien av Karlsson et al. (2009) framkom upplevelser av rädsla inför att göra misstag i 

samband med läkemedelshantering då de äldre ofta är multisjuka och har många läkemedel.  

 Många sjuksköterskor upplever sig vara ansvariga för andras vårdslöshet och oordning och 

anser att detta utgör ett hinder för att vara en bra sjuksköterska. Deltagarna i studien beskriver 

jobbet som sjuksköterska som ett beroende av andra och att de många gånger får försvara 

organisationens eller medarbetares fel och brister. Detta beskrivs som en upplevelse av att 

vara oärlig mot patienterna och deras familjer (Juthberg & Sundin, 2009). Sjuksköterskors 

frustration i sin arbetsroll framkommer också i studien av Karlsson et al. (2009) där 

sjuksköterskor upplever förväntningar från andra att fungera som en spindel i nätet. De 

uttrycker att de har ett stort ansvar och att de ofta måste utföra uppgifter de egentligen inte har 
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befogenhet över. I mötet med patienter strävar sjuksköterskor efter att arbeta utifrån 

patientens samtycke, men i vård av äldre uppkommer ibland utmaningar i att utforma vården 

individuellt. Sjuksköterskorna i studien upplevde ofta att det saknades kollegor att diskutera 

dessa utmaningar med och kände ett krav på att lösa situationen själv. I studien beskrivs 

känslor av att inte vara uppskattad och att agera som den ”osynliga fixaren”.  

 I studien av Maluwa et al. (2012) framkommer att sjuksköterskorna upplever fysiska 

problem relaterat till sitt dåliga samvete. Mer än hälften av deltagarna upplevde 

sömnsvårigheter, huvudvärk, nedsatt aptit, nedstämdhet, ilska samt irritation gentemot sin 

familj. Häggström et al. (2008) visar i sin studie hur sjuksköterskor som ett resultat av etisk 

stress glömmer att ge sina patienter läkemedel och att de i dessa situationer känner att de utför 

ett dåligt jobb. Det framkom också resultat som visar att många sjuksköterskor upplevde att 

andra instanser inte hade respekt för deras yrke och många av deltagarna hade dåligt 

självförtroende. 

 

7.2.2 Resultat från kvantitativa studier 

I den kvantitativa studien av Davis et al. (2012) framkommer det att 35 procent av 

sjuksköterskorna i studien upplevde moralisk stress minst en gång per månad. Pavlish et al. 

(2011) upptäckte i sin studie att åtta av 91 sjuksköterskor upplevde ånger och känslor av att 

inte göra tillräckligt för patienterna. I studien av Glasberg, Eriksson och Norberg (2008) vars 

syfte var att undersöka bakomliggande faktorer till dåligt samvete inom hälso- och 

sjukvården, framkom att de deltagare som rapporterat en hög nivå av dåligt samvete också 

upplevde ett dåligt stöd från överordnade och medarbetare. I studien medverkade 423 

deltagare varav 211 var legitimerade sjusköterskor. Resultatet visar också att kvinnor uppgav 

en högre medianfrekvens i faktorn krav och begränsningar jämfört med män. I en studie av 

Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2007) påvisas det att många sjuksköterskor har ett 

behov av att döva sitt samvete för att orka arbeta kvar inom hälso- och sjukvård. 

 

7.3 Sjuksköterskors sätt att hantera samvetsstress 

7.3.1 Resultat från kvalitativa studier 

Maluwa et al. (2012) påvisar i sin studie olika sätt att hantera moralisk stress och dåligt 

samvete. Sjuksköterskor med många års erfarenhet hade lättare att utveckla strategier för 

detta. Många deltagare i studien använde sig av strategier så som att prata med kollegor, 

ignorera situationen, gråta, känna sig skyldig, delegera arbetsuppgifter till andra medarbetare 
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eller att be till Gud om förlåtelse. I studien av Kelly (1998) påvisas olika sätt att hantera 

moralisk stress, exempelvis genom att låta sig styras av sina försvarsmekanismer. Resultatet 

visar att deltagarna bytte arbetsplats och letade efter bättre arbetsvillkor. Resultatet visade 

också att deltagarna reducerade sin arbetstid, slutade inom sjuksköterskeyrket eller skyllde på 

administreringen och sjukhusets policy. Det framkom att många undvek patientkontakt 

eftersom det i dessa situationer uppstod känslor av att inte räcka till eller vara god nog. 

Häggström et al. (2008) visar i sin studie av sjuksköterskor i Tanzania att många 

sjuksköterskor till följd av samvetsstress lämnade sina arbeten och flyttade utomlands för att 

få en chans att utföra god och säker vård.  

 Nordam et al. (2005) påvisar i sin studie hur sjuksköterskor hanterade sin irritation och 

frustration genom att kritisera sina medarbetare och uttryckte en vilja att straffa dem. Studien 

av Kelly (1998) visar att många sjuksköterskor lindrar sitt dåliga samvete genom att tänka på 

framtiden. Då de är mer erfarna hoppas de kunna göra mer för patienterna. Många av 

sjuksköterskorna i studien hanterade sin situation genom att ifrågasätta sin egen kunskap och 

sjuksköterskeyrkets värderingar. En del av deltagarna värdesatte kollegors åsikter mer än sina 

egna och några ansåg att sjuksköterskeutbildningen svikit dem.  

 

7.3.2 Resultat från kvantitativa studier 

I studien av Silén och Svantesson (2011) visar det sig att 18 procent av de deltagande 

sjuksköterskorna i studien någon gång hade övervägt att lämna sitt arbete på grund av 

moralisk stress. Det påvisas också att sjuksköterskor som varit arbetsverksamma i mindre än 

sex år hade lägre nivå av moralisk stress jämfört med de sjuksköterskor som arbetat längre. 

Juthberg et al. (2007) påvisar i sin studie att en del av sjuksköterskorna behövde döva sitt 

dåliga samvete, relaterat till inre krav på att upprätthålla sin identitet som god vårdare.  

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikt undersöktes resultatets tre kategorier och begreppet samvetsstress 

identifierades i fyra underkategorier; samvetsstress utifrån sjuksköterskans personliga 

upplevelser, samvetsstress relaterat till patienten och de anhöriga, samvetsstress relaterat till 

arbetsplatsen samt samvetsstress i förhållande till samhällets syn på sjuksköterskeyrket. 

Indelningen i dessa fyra kategorier visar förvånansvärt nog att en väldigt liten del av 

samvetsstress uppkommer i situationer som utlösts av patienter eller anhöriga. Samvetsstress 
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rörande patienter och anhöriga uppkommer oftare relaterat till samarbetet mellan 

yrkesgrupperna eller som en orsak av oenighet mellan läkare och sjuksköterska gällande 

vårdens fortsatta riktning.  

 Något som tydligt kunde utläsas i resultatet är att samvetsstress uppkommer i samband 

med organisatoriska situationer och som en effekt av bristfälligt ledarskap och konflikter. 

Samvetsstress med paralleller till sjuksköterskans upplevda krav och förväntningar kan också 

utläsas och författarna till detta examensarbete har därför valt att föra en diskussion kring 

dessa två kategorier i relation till upplevelserna av samvetsstress och den teoretiska 

referensramen Nursing as Caring: A model for Transforming Practice. Avslutningsvis för 

författarna en diskussion om sjuksköterskan och den äldre patienten och jämför 

sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress utifrån olikheter i arbetssituation mellan 

intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor i äldrevård.  

 

8.1.1 Samvetsstress utifrån sjuksköterskans personliga upplevelser 

8.1.1.1 Sjuksköterskan och idealbilden 

Resultatet i denna översikt visar att sjuksköterskor upplever samvetsstress. De upplever 

känslor av ånger, skam och otillräcklighet. De upplever osäkerhet och riskerar att förlora 

tilliten till sin egen kunskap. Sjuksköterskorna upplever att de inte räcker till. Parallellen 

mellan samvetsstress och känslan av att inte räcka till bekräftas av Dahlqvist (2008, s 44) som 

genom sin avhandling påvisar ett samband mellan upplevelser av emotionell utmattning och 

depersonalisering relaterat till för stort ansvar i förhållande till vad man orkar med. Juthberg 

(2008, s 60) menar att sjuksköterskor har en känslighet inför vad samvetet säger och att 

många känner sig åberopade att genom sig själv i sin yrkesroll svara an på alla krav.  

 Boykin och Schoenhofer (2011, s 11) Beskriver hur sjuksköterskan skapar vårdande och 

uttrycker omsorg genom sin erfarenhet, intuition, personkännedom och etiska medvetenhet. 

Att utveckla sin potential att uttrycka omsorg beskrivs som en idealbild. För att anknyta detta 

till resultatet i denna litteraturöversikt kan sjuksköterskans arbete och avsikter ses som styrda 

av den vårdande grund hon fostrats in i under utbildningen. Sjuksköterskan förväntas ha sådan 

självkännedom att hon kan använda sig av sin intuition och sin etiska medvetenhet. Ett av 

teorins huvudantaganden (Boykin & Schoenhofer, 2011, s 1) säger att människor är vårdande 

på grund av sin mänsklighet. Utifrån detta menar författarna till denna översikt att vårdandet 

och framför allt samvetet bör ses som något som är grundat i vår mänsklighet och som formas 

utifrån varje människas individualitet. Som sjuksköterska innebär det moraliska ansvaret och 

att arbeta efter etisk medvetenhet att hon måste vara lyhörd för sitt samvete. I många 
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avseenden kan hon då komma att behöva döva sitt samvete för att klara av att hantera 

frustrationen av att vara långt ifrån sin idealbild av sig själv som vårdande person. Genom 

detta tydliggörs konflikten mellan att låta sig styras av sitt samvete och att behöva döva det. 

 Detta bekräftas av Juthberg (2008, s 54-55) som menar att när sjuksköterskor dövar sitt 

samvete för att kunna stanna kvar i vården riskerar de sin känsla av helhet och harmoni. De 

riskerar sin moraliska integritet och därmed riskerar de att förlora sin identitet som god 

vårdare. Dahlqvist (2008, s 46) menar att försoning med sin egen och andras otillräcklighet 

innebär att se sig själv som god nog. Det innebär att få en realistisk syn på sig själv och sina 

möjligheter. Det gäller att finna en balans mellan sin idealbild och det självförakt som man 

upplever då man inte uppnår idealbilden. 

 

8.2.1.2 Sjuksköterskan och personligheten – processen att leva vårdande 

Etisk medvetenhet och medvetenhet om sitt samvete kan i resultatet utläsas som en faktor som 

bidrar till hög grad av samvetsstress. Att i hög grad vara medveten om sitt samvete orsakar 

alltså även en högre risk att uppleva samvetsstress. Detta bekräftas av Juthberg (2008, s 54-

55) som menar att när sjuksköterskor upplever samvetet som en börda så syns ett samband 

mellan samvetsstress och utbrändhet.  

 Etisk medvetenhet är något som sjuksköterskor skolas in i och hon har skyldighet att arbeta 

efter ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan. Som tidigare beskrivits ska ett 

etiskt förhållningssätt ge utrymme för reflektion och ge ökad förståelse för egna tankar, 

handlingar och känslor. Samvetet fungerar som ett praktiskt tänkande som vägleder 

människan i hennes val. För att dra paralleller till vad Boykin och Schoenhofer (2011, s 1) 

menar om att personlighet är en process av att leva vårdande tänker sig författarna till denna 

litteraturöversikt att etisk medvetenhet och samvete kan ses som gemensamma bitar som ingår 

i människans personlighet. Dessa bitar skulle alltså kunna utvecklas och växa av att leva 

vårdande men de påverkar också vårdandet i sig. Boykin och Schoenhofer (2001, s 11-14) 

menar att livets upplevelser skapar möjligheter att lära känna oss själv som vårdande och 

omsorgsfulla. Personlighet innebär att leva ut sitt jag och samspelet mellan övetygelser och 

beteende samt sin personliga mening med livet.  

 Med detta i åtanke menar författarna till denna översikt att sjuksköterskan måste använda 

sig av sitt personliga jag för att utöva vård och känna omsorg. Hon måste leva ut sina 

övertygelser och samtidigt utgå ifrån vårdandets grund, det moraliska ansvaret, etisk 

medvetenhet och lyssna till sitt samvete. Att vårda kan på så sätt ses som en del av varje 

människas mänsklighet. Att leva vårdande utvecklar vår personlighet och därmed kan 
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upplevelserna av samvetsstress eller ett misslyckande att leva upp till idealbilden skapa 

avtryck i vår personlighet. 

 

8.1.2 Samvetsstress, sjuksköterskan och hennes arbetsplats 

8.1.2.1 Team-klimatet och konflikter 

Centrala delar av resultatet visar ett tydligt samband mellan klimatet på arbetsplatsen och 

upplevelserna av samvetsstress. Faktorer som dålig kommunikation, oenighet bland kollegor 

och dåligt samarbete visade sig bidra till samvetsstress. Även känslan av att tvingas acceptera 

dåliga attityder och oprofessionellt beteende gentemot patienterna visade sig bidra till ökad 

samvesstress. Med detta i åtanke menar vi att team-klimatet på arbetsplatsen har en viktig roll 

i att förebygga samvetsstress.  

 Clausen, Nielsen, Carneiro och Borg (2011) har genomfört en intervjustudie för att utreda 

samband mellan psykosociala krav och resurser på arbetsplatsen jämfört med 

långtidssjukskrivning av sjuksköterskor inom äldrevården. Studiens resultat visar att 

känslomässiga krav, rollkonflikter, inflytande samt kvalitén på team-klimatet och ledarskapet 

var särskilt sammanlänkat med långtidssjukskrivning. Juthberg (2008 s 55) menar i sin 

avhandling att samarbete prioriteras framför att följa sitt samvete. Genom att döva och 

undertrycka samvetet försöker sjuksköterskor att upprätthålla bilden av sig själva som goda 

vårdare i en arbetsgemenskap.  

 Boykin och Schoenhofer (2001, s 35-36) menar att klimatet för arbetsgruppen formas av 

medlemmarnas värderingar och tro. För att utveckla sig själva som vårdande personligheter 

och för att kunna hantera ett ökat ansvar behöver gruppen reflektera och samtala med 

varandra. Författarna till denna översikt menar därför att gruppen behöver få utrymme att 

samtala med varandra för att således kunna ventilera sina tankar och förväntningar samt att 

lösa konflikter för att slutligen kunna bidra till ett bättre arbetsklimat och personlig 

utveckling.  

 Som tidigare nämnt menar Boykin och Schoenhofer (2001, s 1) att en vårdande 

personlighet växer genom deltagande i vårdande relationer tillsammans med andra vårdande 

personer. I denna översikt menar därför författarna att en vårdande personlighet inte kan 

utvecklas av sig självt och behöver andra vårdande människor omkring sig. Även om en 

grupp vårdande individer utvecklar varandras personligheter kan konflikter uppstå och behöva 

lösas för att utveckla ett gott arbetsklimat.  

 Whitworth (2008) menar i sin studie att konflikter är oundvikliga då vi alla är människor, 

och att ledare inom hälso- och sjukvård behöver ha kunskap om konfliktlösning för att detta 
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ska gå så effektivt som möjligt och göra sjuksköterskorna socialt anpassade till varandra på 

arbetsplatsen. Även Lennéer Axelson och Thylefors (2005, s 56-57) beskriver att i allt 

samarbete så uppstår konflikter och är en naturlig del av grupprocessen. Konflikter i en 

arbetsgrupp kan handla om resursfördelning, prestationskrav och olika uppfattningar om 

arbetsmetoder.  

 Vidare förklarar Lennéer Axelson och Thylefors (2005, s 228-229) att en bra 

konflikthantering går ut på att hantera och balansera skillnader, låta samtliga parter tala och ha 

ett öppet klimat där alla känner att de blir tagna på allvar och får sina känslor bekräftade. 

Konflikthantering kräver anpassning och hänsyn men också att varje person får hävda sina 

intressen och behov. Att hävda sina behov och intressen är viktigt för att bevara sin integritet 

men att det är viktigt att hävda dessa utan att nedvärdera andras befogade behov och 

uppfattningar. En konstruktiv konflikthantering främjar demokrati och delaktighet på 

arbetsplatsen, men också tryggheten för medlemmarna inom teamet. 

 Med anledning av hur resultatet i denna översikt visar att team-klimatet på arbetsplatsen 

har ett stort inflytande för sjuksköterskans upplevelser av samvetsstress samt hur Boykin och 

Schoenhofer (2001, s 1) beskriver att vårdande personligheter behöver varandra för att 

utvecklas menar författarna till föreliggande examensarbete att ett gott team-klimat med 

utrymme för konversation och konstruktiv konfliktlösning är en viktig aspekt för att motverka 

sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress. 

 

8.1.2.2 Ledarskap 

Resultatet visar ett tydligt samband mellan samvetsstress och dåligt ledarskap. Förutom 

konflikter och oenighet på arbetsplatsen beskrivs även underbemanning, arbete med 

otillräckliga resurser och dåliga förutsättningar för att ge adekvat vård som orsaker till 

samvetsstress. Detta kan leda till att sjuksköterskan känner att hon inte kan leva upp till sina 

egna förväntningar och uppleva att vården som hon utför känns fel och tvingas sänka sina 

ambitioner och ibland även känna ett behov av att byta arbetsplats. Författarna till denna 

översikt menar att ledarskapet på arbetsplatsen har en central roll i detta då hon eller han har 

en ansvarsroll gällande bemanning och konfliktlösning.  

 Engström och Johansson (2009, s 59) menar att ledarskap hos sjuksköterskor har haft sitt 

fokus på administrativt ledarskap men inte ledarskap av omvårdnadsarbete. Heller har inte 

forskning om ledarskap haft någon grund i vårdvetenskapliga teorier. En studie av Sörensen, 

Delmar och Pedersen (2011) undersöker ledarskap hos chefssjuksköterskor i relation till 

omvårdnadsarbete. Resultatet i studien visar tre typer av ledarskap; kliniskt ledarskap, 
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administrativt ledarskap samt ett mellanting-ledarskap. Studien menar att kliniskt ledarskap 

kan anses vara svagt ledarskap men att sjuksköterskan har god kunskap om omvårdnadsarbete 

och en starkt vårdande identitet. Det administrativa ledarskapet kunde uppfattas som ett 

frånvarande ledarskap och isolerande för den som leder. Mellanting-ledarskapet sågs som en 

variation mellan omvårdnadsarbete och administrativt ledarskap.  

 Lennéer Axelson och Thylefors (2005, s 97-98) menar att ledarskap handlar om socialt 

inflytande och att den mest önskvärda ledartypen är demokratisk och låter sina medarbetare 

vara med när beslut ska fattas genom att presentera problemet och så långt som möjligt sträva 

efter enighet. En demokratisk ledarstil ger medarbetarna en uppfattning av ledarens 

inflytande, trivsel och samverkan. Boykin & Schoenhofer (2001, s 36-37) beskriver hur en 

byråkratisk hierarki inom vården ser människor som objekt, där människor ser ner eller upp 

till varandra och sällan ur ett jämlikt öga-mot-öga-perspektiv. Den hierarkiska modellen 

stödjer därför inte teorins idé om varje människas lika värde och status. Vi menar därför att en 

demokratisk ledarstil och att utgå ifrån ett öga-mot-öga perspektiv kan bidra till ett bättre 

ledarskap hos sjuksköterskan.    

 Boykin & Schoenhofer (2001, s 1) menar att människan är vårdande tack vare sin 

mänsklighet och att personligheten är en process av att leva vårdande. Gustafsson (2004, s 

391) beskriver hur en ledare behöver bekräfta sina medarbetare som i sin tur gynnar egen 

utveckling och tillväxt. Att en ledare positivt stärker sina medarbetare bidrar till att deras egna 

resurser synliggörs. Det stärker även deras självbedömning i att vara en god vårdare och detta 

i sin tur medför en stärkande och bekräftande omvårdnad av patienten. Författarna till denna 

översikt menar därför att en god ledare ska bekräfta sina medarbetare för att kunna bidra till 

deras personliga utveckling som vårdande personer.  

 Engström och Johansson (2009, s 60-61) menar att en ledare inom hälso- och sjukvård 

behöver vinna sina medarbetares förtroende genom att själv utföra den omvårdnad som hon 

själv förmedlar för att gruppen ska arbeta mot samma mål. Boykin & Schoenhofer (2001, s 

36-37) gestaltar vårdarbetet som en grupp dansande individer där varje persons individuella 

insats kretsar kring patienten i ett jämlikt förhållande där professionerna uppskattar varandra 

som vårdande personligheter. Författarna till denna översikt menar därför att ledarskap inte 

behöver röra sig om en byråkratisk hierarki. Att vara en god ledare handlar om att influera och 

inspirera sina medarbetare och se varje medarbetares individuella insats som viktig. Att som 

ledare förespråka och utföra god omvårdnad samt att leva vårdande kan fungera som ett 

föredöme och inspiration för medarbetarna, likt gestaltningen av de dansande personerna där 

det gemensamma målet är god omvårdnad för patienten.  
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 Författarna till denna översikt menar att sjuksköterskans ledarskap i omvårdnadsarbetet har 

en betydande roll för sin egen och medarbetares samvetsstress. För att en sjuksköterska ska 

kunna utöva gott ledarskap såväl som ett gott omvårdnadsarbete behöver hon vinna 

medarbetarnas förtroende, fördela sin egna roll omsorgsfullt i kliniskt och administrativt 

arbete samt främja delaktighet hos medarbetare och patienter. Ett gott och demokratiskt 

ledarskap skulle således kunna främja ett bra klimat på arbetsplatsen och därigenom minska 

risken för samvetsstress. 

 

8.1.3 Sjuksköterskan och den äldre patienten 

Resultatet i denna översikt visar att sjuksköterskor upplever samvetsstress över äldrevårdens 

låga status samt över samhällets syn på den åldrande människan. Sjuksköterskor upplever 

samvetsstress i samband med att inte ha rätt förutsättningar att ge adekvat vård till de äldre 

patienterna. Sjuksköterskorna i studien av Elpern, Covert och Kleinpell (2005) som arbetade 

på en medicinsk intensivvårdsavdelning upplevde ofta samvetsstress relaterat till onödigt 

patientlidande i situationer som rörde livsuppehållande behandling och anhörigas orealistiska 

förhoppningar. Mer sällan förekom samvetsstress som ett resultat av att arbeta med personal 

med för låg kompetensnivå.  

 Resultatet visar också att sjuksköterskor i mötet med äldre patienter utmanas i att utforma 

vården individuellt och att de många gånger saknar kollegor att diskutera situationen med. De 

upplever därigenom att de har ett krav på sig att lösa situationerna själva. Tidigare nämns det 

också att det finns studier som visar att vård av äldre präglas av underbemanning och låg 

moral. Juthberg (2008, s 57-58) menar att sjuksköterskor enligt lag har ett övergripande 

ansvar för omvårdnaden men samtidigt är beroende av att andra gör sitt jobb på rätt sätt för att 

själva kunna ta sitt ansvar fullt ut. Sjuksköterskan förväntas vara autonom i sitt arbete och 

skall samtidigt vara en god ledare men också klara av att arbeta ensam. Sjuksköterskan 

förväntas vara autonom men har samtidigt inte befogenhet att ta alla beslut på egen hand. 

Sjuksköterskan förväntas arbeta i team men arbetar inte i grupp på samma sätt som en 

undersköterska eller ett vårdbiträde. 

  Med anledning av detta upplever sig författarna till denna översikt kunna se en skillnad i 

upplevelser och orsaker till samvetsstress. Författarna menar att det kan finnas en skillnad i 

hur och varför samvetsstress uppstår mellan sjuksköterskor i äldrevård och sjuksköterskor i 

exempelvis intensivvård. Olikheterna i sjuksköterskors arbetssituation skulle kunna bidra till 

denna skillnad. Sjuksköterskor som arbetar på äldreboenden arbetar i stor utsträckning som 

ensam omvårdnadsansvarig och fungerar dessutom som arbetsledare för vårdbiträden och 
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undersköterskor. En intensivvårdsavdelning har ett tydligt samarbete mellan flera 

sjuksköterskor och Boykin och Schoenhofer (2011, s 1) menar att en människas personlighet 

växer i relationen mellan andra vårdande individer. Därför menar författarna till denna 

översikt att utsträckningen av ensamt arbete och ansvar skulle kunna bidra till olikheter i 

samvetsstressens ursprung och uttryck. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Fokus i denna litteraturöversikt var upplevelser av samvetsstress, men befintlig litteratur 

benämnde detta fenomen framför allt som moralisk stress och etisk stress. Författarna har 

därmed valt att inkludera artiklar med dessa benämningar, dock har dessa granskats noggrant 

och dess relevans och validitet för studiens syfte har utvärderats.  

 Denna översikt sammanställde aktuell forskning på området och en systematisk 

litteraturstudie gjordes. Detta i syfte att få en överblick över den nuvarande kunskapen och 

forskningen inom området. Litteraturgenomgången resulterade i ett urval av litteratur för att 

besvara syftet. Utbudet av vetenskapliga artiklar var begränsat, dock har de valda 

resultatartiklarna efter granskning visat god kvalitet samt avspeglat upplevelser av 

samvetsstress.  

 Samtliga artiklar var på engelska, vilka har översatts och granskats med hjälp av lexikon. 

Översättningen har beaktats noga då det kan innebära feltolkningar. Studien gick ut på att 

belysa upplevelser. Nio av femton artiklar är kvantiativa vilka visar statistik med använda 

mätinstrument som ansågs relevanta för syftet i denna studie. Studierna belyser känslor 

genom frågeformulär. Samtliga resultatartiklar var förhållandevis nya då dessa var 

publicerade från 1998 och senare. Ingen avgränsning i artikelsökningen har gjorts på årtal då 

vi inte fann publicerade artiklar före dess i det valda ämnet. Det hade dock varit önskvärt med 

studier från tidigare årtionden, då fenomenet samvetsstress ej är nytillkommet i den vårdande 

kulturen.  

 Det har inte gjorts någon avgränsning till studier gällande land och religion då antalet 

vetenskapliga artiklar varit för litet för ändamålet. Författarna till denna litteraturöversikt har 

uppmärksammat att resultatet kan ha påverkats beroende på vart studien är gjord då skillnader 

som exempelvis religion och kultur förekommer. Trots detta har författarna valt att bortse från 

eventuella kulturella och religiösa skillnader då vi menar att samvetsstress upplevs på grund 

av vår mänsklighet vilket gör samvetsstress centralt för alla människor, oavsett kultur och 

religion. Det har även uppmärksammats att de flesta deltagare i samtliga resultatartiklar varit 
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kvinnor vilket skulle kunna innebära en viss skillnad med tanke på könsroller och samhällets 

könsstereotyper. En artikel vars resultat kommer från en studie av enbart manliga 

sjuksköterskor har valts ut och jämförts parallellt med de övriga kvalitativa studierna. Vi som 

har utfört denna litteraturöversikt är medvetna om att detta skulle kunna påverka resultatet 

men har valt att bortse från denna risk då vi utgått ifrån att samvetsstress uppkommer hos 

både män och kvinnor. 

 

8.3 Slutsats 

Med denna översikt menas att samvetet har en central roll i sjuksköterskans utförande av 

omvårdnadsarbete men också att samvetet är en förutsättning för att kunna leva vårdande och 

utveckla sig själv. Samtidigt är ett stressat samvete mycket påfrestande för sjuksköterskan att 

uppleva och hantera. Forskningsområdet är idag relativt begränsat, därför menar författarna 

till denna översikt att vidare forskning, utbildning och handledning av samvetsstress behöver 

få ett större utrymme i både forskning och sjukvård. Att förebygga samvetsstress hos 

sjuksköterskor skulle kunna bidra till ett hälsosammare arbetsklimat och personutveckling 

men också gynna god vård till äldre patienter.  

 

8.4 Praktiska implikationer 

Med denna översikt menas att sjuksköterskan är sitt eget verktyg. För att känna omsorg, 

uttrycka vårdande och utföra omvårdnad måste hon använda sig av olika delar i sin 

personlighet. Sjuksköterskan står till svars inför sitt samvete och genom samvetet värnar hon 

om sin moraliska integritet och sin identitet som vårdare. För att vara medveten om sitt 

samvete och att kunna urskilja samvetets röst menar författarna till denna översikt att det 

krävs självinsikt, kunskap och erfarenhet men också mod. Förslagsvis menar författarna att 

sjuksköterskeutbildningen i stor utsträckning borde ha bättre förutsättningar att förbereda 

henne på kommande etiska utmaningar. Utbildningen och även arbetsplatserna borde också 

tillhandahålla forum för reflektion och diskussion kring de reaktioner och processer som 

vårdare behöver bearbeta och gå igenom under processen att utvecklas till självständig 

sjuksköterska.  

 Kunskap om hur samvetet och samvetsstress påverkar sjuksköterskor i det dagliga arbetet 

borde vara av yttersta intresse för verksamheter där sjuksköterskor arbetar. Tydliga tecken kan 

ses mellan samvetsstress och utbrändhet men också mellan samvetsstress och viljan att lämna 

sin arbetsplats. Författarna menar därför att kunskap om samvetsstress gör att en ledare i god 

tid kan upptäcka och förhindra anställda sjuksköterskors negativa upplevelser av 
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samvetsstress. Detta skulle i förlängningen kunna gynna verksamhetens ekonomi men också 

sjuksköterskornas välbefinnande och i förlängningen sjuksköterskors personliga utveckling 

som vårdare. Kunskap om samvetsstress och hur det kan påverka sjuksköterskorna som 

personer, deras vårdande identitet samt hur samvetsstress kan hanteras är något som 

författarna till denna översikt menar kan fungera som ett verktyg. Medvetenhet om sitt 

samvete och vad det spelar för roll i personligheten är en förutsättning för att kunna utvecklas 

som person och i sin vårdande roll.  

 

8.5 Förslag till fortsatta studier  

I denna översikt menas att forskning med upplevelsebaserat syfte skulle kunna bidra till en 

utveckling av kunskapen inom ämnet. Nuvarande forskning är framför allt gjord på 

kvantitativ data och författarna menar att upplevelsen av samvetsstress skulle kunna vara svår 

att avspegla med kvalitativa data utifrån en skattningsskala. Forskningsområdet skulle kunna 

breddas med hjälp av kvalitativ data som belyser känslor och upplevelser av samvetsstress. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Conscience AND 

stress 

20 Nr 7: Juthberg, Eriksson, Norberg & 

Sundin (2010) 

Nr 17: Glasberg, Eriksson & Norberg 

(2008) 

Nr 20 : Juthberg, Eriksson, Norberg & 

Sundin (2007) 

CINAHL Moral distress 

AND nurse 

40 Nr 5: Maluwa, Andre, Ndebele & 

Chilemba (2012). 

Nr 7: Pavlish, Brown-Salzman, Hersh, 

Shirk & Rounkle (2011). 

Nr 11: Pavlish, Brown-Salzman, Hersh, 

Shirk & Nudelman (2011). 

Nr 18: Karlsson, Ekman & Fagerberg 

(2009) 

Nr 36: Corley, Elswick, Gorman & Clor 

(2000) 

 

Nr 38: Kelly (1998) 

 CINAHL Nurse AND moral 

stress. 

2 Nr 1: Nordam, Torjuul & Sörlie (2005) 

 CINAHL Nurse AND 

distress AND 

Moral  

113 Nr 9: Silén, Svantesson, Källström, 

Sidenvall & Christensson (2011). 

Nr 11: Pauly, Varcoe, Storch & Newton 

(2009)  

CINAHL Nurse AND 

conscience  
7 Nr 2: Juthberg & Sundin (2010) 

Nursing and allied 

health source 

Conscience + 

distress 

474  Nr 4: Davis, Schrader & Belcheir (2012) 

Nr 30: Häggström, Mbusa & Wadensten 

(2008) 
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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 

Corley, Elswick, 

Gorman & Clor.  

Development and 

evaluation of a 

moral distress 

scale. 

2000, USA, Journal of 

Advanced Nursing 

Metodologisk studie som 

utvärderar och utvecklar 

verktyget moral distress scale 

från 1994 till 1997. 

Metod: Kvantitativ 

Metodologisk design. 

Urval: 214 sjuksköterskor från 

olika sjukhus inom USA.  

Datainsamling: Enkäter enligt 

moral distress scale 

Analys: En explorativ 

faktoranalys som använder sig 

av en principiell 

komponentfaktor-teknik med 

interaktioner.  

Faktorn med högst rapporterad median-

frekvens var att arbeta vid underbemanning 

och således ge inadekvat vård. 15% av 

sjuksköterskorna i studien hade sagt upp sig 

från sitt arbete på grund av moralisk stress.  

Davis, Schrader & 

Belcheir. 

Influencers of 

ethical beliefs and 

the impact on 

moral distress and 

conscientious 

objection. 

2012, USA, Nursing 

Ethics 

Identifiera sjuksköterskors 

influenser som har störst 

inverkan på utvecklingen av 

deras etiska förhållningssätt 

samt hur dessa influenser kan 

påverka deras nivå av 

moralisk stress och 

potentiella samvetsgranna 

invändning. 

 

 

Metod: Kvantiativ explorativ 

design.  

Urval: 10 procent av 

sjuksköterskorna verksamma i 

delstaten Idaho, USA (1144 

stycken) 

Datainsamling: Frågeformulär 

om 30 frågor.  

Analys: Logisk innehållsanalys 

indikerade 6 variabler, varpå 

Kendalls tau användes som ett 

mått på association mellan 

aktuella variabler och 

underliggande mönster.  

Sjuksköterskor vars etiska övertygelser var 

influerade av deras religiösa tro hade en högre 

nivå av moralisk stress än sjuksköterskor som 

utvecklade sina etiska övertygelser genom 

familjens värderingar, livet, arbetet, 

erfarenheter, politik eller yrkesetik.  
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Glasberg, Eriksson 

& Norberg  

Factors associated 

with ‘stress of 

conscience’ in 

healthcare. 

2008, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Undersöka faktorer till stress 

relaterade till dåligt samvete 

inom hälso- och sjukvård.  

 

Metod: Kvantitativ 

Urval: 423 vårdpersonal inom 

hälso- och sjukvård 

verksamma I norra Sverige. 

Datainsamling: Frågeformulär 

“Stress of Conscience 

Questionnaire”, “Perception of 

conscience questionnaire” samt 

“Revised moral sensitivity 

questionnaire” mm.  

Analys: Icke-automatisk 

stegvis regressionsanalys 

Vårdgivare upplever dåligt samvete dagligen 

och faktorer som bidrar är; att inte kunna följa 

sitt samvete på arbetet, bevittna patientlidande 

och känna maktlöshet inför det och bristande 

stöd från överordnade.  

Häggström, Mbusa 

& Wadensten 

Nurses workplace 

distress and 

ethical dilemmas 

in Tanzanian 

Health care. 

2008, USA, Nursing 

Ethics 

Beskriva sjuksköterskors 

meningsskapande och 

upplevelser av etiska 

dilemman och arbetsrelaterad 

stress i Tanzania. 

Metod: Kvalitativ, öppet 

frågeformulär 

Urval: 29 stycken legitimerade 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: Frågeformulär 

med öppna frågor. 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk analys inspirerad 

av Ricoeur. 

Teman som identifierades var arbetsrelaterad 

stress, etiska dilemman, försöka upprätthålla 

kvalitet på omvårdnad, bristande respekt, 

uppskattning och inflytande samt hög 

arbetsbelastning, 

Sjuksköterskor upplever dagligen att de 

arbetar med liv och död med små möjligheter 

till att kunna påverka situationen.  

 

Juthberg, Eriksson, 

Norberg & Sundin  

Perceptions of 

conscience in 

relation to stress 

of conscience. 

2007, Sverige, Nursing 

ethics 

Undersöka relationen mellan 

medvetenhet om samvetet 

och samvetsstress hos 

omvårdnadspersonal på 

äldreboenden. 

Metod: Kvantiativ. Multi-

variabel kanonisk korrelation. 

Urval: 146 stycken, 50 

sjuksköterskor samt 96 

undersköterskor. 

Datainsamling: Frågeformulär 

stress of conscience 

questionnaire samt perception 

of conscience questionnaire 

Analys: SPSS 

Majoriteten av deltagarna höll med om 

påståendena: samvetet är oundvikligt, 

samvetet varnar oss från att skada andra och 

samvetet ska följas oavsett vad. Den större 

delen av deltagarna höll inte med om; jag 

måste döva samvetet för att kunna arbeta kvar 

inom vården. Däremot hävdade 22 procen att 

de behövde döva sitt samvete. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-6712
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-6712
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Juthberg, Eriksson, 

Norberg & Sundin 

Perceptions of 

conscience, stress 

of conscience and 

burnout among 

nursing staff in 

residential elder 

care. 

2010, Sverige, Journal 

Of Advanced Nursing 

Att studera ett mönster av 

uppfattningar av samvete, 

samvetsstress och utbrändhet 

i relation till yrkestillhörighet 

bland legitimerade 

sjuksköterskor och 

vårdbiträden kommunalt 

äldreboende. 

 

Metod: Kvantiativ, deskriptiv 

tvärsnittsstudie.  

Urval: 50 stycken 

sjuksköterskor samt 96 stycken 

vårdbiträden. 

Datainsamling: Frågeformulär 

“stress of conscience 

questionnaire” samt 

“perception of conscience 

questionnaire” med flera.  

Analys: SPSS 

 

Uppfattningar om samvete och samvetsstress 

förklarades av variansen i yrkesmässig 

tillhörighet. Ett förutsägbart mönster 

beträffande samvetsstress var relaterat till 

förväntningar, krav och uppfattningar av 

samvetet som krävande.  

Juthberg & Sundin Registered 

nurses’ and nurse 

assistants’ lived 

experience of 

troubled 

conscience in 

their work in 

elderly care – a 

phenomenological 

hermeneutic study 

2010, Sverige. 

International Journal of 

Nursing Studies 

Belysa sjuksköterskors och 

undersköterskors upplevelser 

av samvetsstress I arbetet på 

kommunala äldreboenden.  

Metod: Fenomenologisk 

hermeneutisk studie 

Urval: 6 stycken 

sjuksköterskor samt 6 stycken 

undersköterskor. 

Datainsamling: Intervjuer 

under år 2005 

Analys: fenomenologisk 

hermeneutisk analysmetod. 

Sjuksköterskor upplevelser indelades i två 

teman: Fängslad i maktlöshet och att vara 

otillräcklig. Undersköterskor upplevde 

begränsningar i förutbestämda rutiner samt att 

vara otillräcklig. 

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, 

Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences 

Beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av sin arbetsmiljö 

på äldreboenden. 

 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie.  

Urval: 12 sjuksköterskor 

arbetandes på äldreboende 

Datainsamling: Bandade 

intervjuer om 60 minuter med 

öppna frågor. 

Analys: Latent innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplever en paradoxal 

arbetsmiljö där de känner sig uppskattade och 

värderade samtidigt som de känner sig 

underskattade och frustrerade. De upplevde 

en positiv arbetsmiljö där gränsen mellan 

socialt arbete och omvårdnadsarbete var 

tydlig. De upplevde frustration när de 

förväntades att vara överallt och ordna eller 

lösa allting.  
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Kelly 'Preserving moral 

integrity: a 

follow-up study 

with new graduate 

nurses' 

1998,  USA, Journal of 

Advanced Nursing 

Beskriva, förklara och tolka 

hur nyexaminerade 

sjuksköterskor upplevde sin 

anpassning till den “riktiga 

världen” på ett sjukhus samt 

vad de upplevde som 

huvudsakliga influenser till 

deras moraliska värderingar 

och etiska roll två år efter 

examen.  

Metod: Kvalitativ, specifikt 

grundad teori. 

Urval: 22 stycken 

sjuksköterskor 

Datainsamling: Bandade 

intervjuer med öppna frågor.  

Analys: Konstant jämförande 

klassificering av mönster och 

teman. 

Bevara moralisk integritet var en 

grundläggande psykosocial process som 

förklarar hur dessa sjuksköterskor anpassade 

sig till arbetslivet på sjukhuset. Sex steg i 

processen identifierades; sårbarhet, klara av 

dagen, hantera moralisk stress, distansierande 

från sitt jag, hantera förlorade ideal och 

integrera ett nytt professionellt 

förhållningssätt. 

Maluwa, Andre, 

Ndebele & 

Chilemba 

'Moral distress in 

nursing practice 

in Malawi'.  

2012, Malawi, Nursing 

Ethics 

Undersöka existensen av 

moralisk stress bland 

sjuksköterskor I distriktet 

Lilongwe i Malawi. 

 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 20 sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Ändamålsenliga djupgående 

intervjuer utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide 

Analys: Tematisk. 

Sjuksköterskor oberoende av ålder, 

arbetslivserfarenhet och stam upplevde 

moralisk stress relaterat till vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska. Dem 

huvudsakliga stressfaktorerna var bristande 

resurser samt brisande respekt från patienter 

och chefer. 

Nordam, Torjuul & 

Sørlie  

'Ethical 

challenges in the 

care of older 

people and risk of 

being burned out 

among male 

nurses'. 

2005, Norge, Journal of 

Clinical Nursing 

Belysa upplevelser i 

meningen av etiskt svåra 

situationer i vårdandet av 

äldre patienter som manlig 

sjuksköterska. 

 

Metod: Kvalitativ narrativ 

Urval: 5 stycken manliga 

sjuksköterskor 

Datainsamling: Bandade 

intervjuer  

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk 

Sjuksköterskorna fokuserade på god 

omvårdnad och betonade mötet med 

patienten. De lyfte fram faktorer som de 

upplevde var barriärer för god omvårdnad 

samt etiska utmaningar som leder till 

känslomässiga och moraliska påfrestningar 

och även en rädsla för att bli utbränd. 

Pauly, Varcoe, 

Storch & Newton 

Registered nurses 

perceptions of 

moral distress and 

ethical climate. 

2009, Kanada, Nursing 

Ethics 

Beskriva nivån av moralisk 

stress som den upplevs av 

sjuksköterskor samt deras 

uppfattningar om etiskt 

klimat och relationen mellan 

moralisk stress och etiskt 

klimat. 

 

Metod: Kvantiativ 

tvärsnittsstudie  

Urval: Randomiserad 1700 

stycken utifrån en databas 

varav 374 stycken svarade.  

Datainsamling: 

enkätundersökning med Moral 

distress scale samt hospital 

ethical climate survey (HECS) 

Analys: SPSS 

Moralisk stress intensitet och frekvens 

upptäcktes vara omvänt korrelerad av 

uppfattning av etiskt klimat. Särskilt 

korrelerande faktorer med moralisk stress var 

överordnade, patienter och läkare. 



 
 

33 (34) 
 

 

 

Pavlish,Brown-

Saltzman, Hersh, 

Shirk & Nudelman 

Early indicators 

and risk factors 

for ethical issues 

in clinical 

practice. 

2011, USA, Journal of 

Nursing Scholarship 

Undersöka sjuksköterskors 

beskrivning av etiskt svåra 

situationer för att identifiera 

riskfaktorer och tidigare 

indikatorer på etiska 

konflikter. 

 

Metod: Kvantitativ. Kritisk 

incidentteknik av Flanagan 

Urval: 70 stycken 

sjuksköterskor 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Konstant 

jämförelseteknik 

De flesta etiskt svåra situationer uppstod vid 

vård vid livets slutskede för barn och vuxna. 

Sjuksköterskor var framförallt berörda av 

patienters och familjers lidande och utsatthet 

samt patientautonomi.  

Pavlish, Brown 

Saltzman,  Hersh, 

& Rounkle  

Nursing Priorities, 

Actions, and 

Regrets for 

Ethical Situations 

in Clinical 

Practice. 

2011, USA, Journal of 

Nursing Scholarships 

Undersöka sjuksköterskors 

beskrivning av etiskt svåra 

situationer för att identifiera 

prioriteringar, reaktion på 

handling samt ånger. 

Metod: Kvantiativ. Kritisk 

incidentteknik av Flanagan 

Urval: 91 stycken 

sjuksköterskor 

Datainsamling: Frågeformulär 

på internet.  

Analys: Konstant 

jämförelseteknik.  

Etiska prioriteringar var patientens autonomi 

och livskvalité. De identifierade 12 etiskt 

specifika situationer, fem sätt att vara, tre sätt 

att veta samt två sätt att överväga. Flera av 

sjuksköterskorna uttryckte ånger i sin 

berättelse, oftast relaterad onödig smärta och 

lidande hos patienten. Vissa kände att de inte 

gjorde tillräckligt för patienten. 

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 

Beskriva svenska 

sjuksköterskors uppfattning 

av moralisk stress och avgöra 

om det fans någon skillnad I 

uppfattning beroende på 

demografisk karaktär, samt 

att beskriva användbarhet av 

”moral distress scale” i 

svensk kontext. Vidare var 

också syftet att beskriva 

svenska sjuksköterskors 

uppfattning av etiskt klimat 

och relationen mellan 

moralisk stress och etiskt 

klimat.  

 

Metod: Deskriptiv kvantitativ 

Urval: 249 stycken 

sjuksköterskor från 2 olika 

sjukhus i Sverige.  

Datainsamling: 2 frågeformulär 

(HECS samt Moral distress 

scale) 

Analys: PASW statistics. 

Både nivå och frekvens av moralisk stress var 

låg, däremot var nivån av moralisk stress hög 

i situationer då patienten inte gavs säker och 

adekvat vård. Ju mer positivt etiskt klimat, 

desto mindre rapportering av moraliskt 

stressande situationer.  

 

 


