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SAMMANFATTNING 

Avhandlingen omfattar fem delstudier och har som övergripande syfte dels att utveckla och 

validera enkäter som används för att studera samband mellan syn på samvetet, moralisk känslighet 

och utbrändhet, dels att tolka innebörder av dåligt samvete mot bakgrund av kunskap om 

självtröst. I delstudie I konstruerades en ny enkät ”Syn på samvete” (PCQ), eftersom inga enkäter 

som fångar både positiva och negativa aspekter i samvete fanns att tillgå. Enkäten bygger på 

explorativa intervjuer (n = 10) och genomgång av relevant litteratur och validerades bland vårdare 

(n = 444) i olika verksamheter. Enkäten består av 15 påståenden om samvetets ursprung, 

funktion och betydelse. Resultatet av delstudie I visar att vårdarna ser på sitt samvete som 

auktoritet, varningssignal, känslighetskrävande, tillgång, börda och som kulturberoende och vår 

slutsats är att enkäten är valid. I delstudie II reviderades en befintlig enkät ”Moralisk känslighet” 

för att kunna användas inom i olika verksamhetsområden i vården (MSQ-R). Den reviderade 

enkätens nio påståenden validerades bland vårdare (n = 278) i olika verksamheter. Svaren i båda 

enkäterna har analyserats med hjälp av deskriptiv statistik och faktoranalys. Resultatet av delstudie 

II visar att vårdarna upplever sin moraliska känslighet som känsla av moralisk börda, känsla av 

moralisk styrka, och känsla av moraliskt ansvar och vår slutsats är att också denna reviderade 

enkät är valid. 

 

I delstudie III användes de två enkäterna (PCQ och MSQ-R) tillsammans med en vanligt 

förekommande enkät om utbrändhet (MBI) för att samla in data från psykiatrisk verksamhet 

inom två sjukvårdsdistrikt i norra Sverige (n = 101). Data analyserades med hjälp av deskriptiv 

statistik och klusteranalys för att studera samband mellan vårdarnas skattningar av syn på samvete 

(PCQ), moralisk känslighet (MSQ-R) och utbrändhet (MBI). Resultatet av delstudie III visar 

samband mellan skattningar i PCQ, MSQ- R och MBI i två kluster: upplevelser av moralisk 

integritet (A), och upplevelser av betungande ansvarsskyldighet (B). Skattningarna av betungande 

ansvarsskyldighet visar positiva samband med skattningarna av emotionell utmattning (EE) och 

depersonalisation (DP), två subskalor av MBI. Resultatet kan tolkas utifrån K. Lögstrups, E. 

Fromms och skolastikens teorier om samvetets betydelse för människor och ger underlag för 

vidareutveckling av PCQ och MSQ-R. 

 

För delstudie IV samlades data genom skriftliga redogörelser bland vårdare och blivande vårdare 

(n = 168) och kvalitativ innehållsanalys användes för att studera strategier för självtröst i 

stressfyllda situationer. Resultatet av delstudie IV visar att vårdare och blivande vårdare beskriver 

tröst i två olika riktningar: som förmåga att visa omsorg om sig själva (ingression) och som 
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förmåga att känna samhörighet med livet, människor och/eller Gud (transcendens). Båda dessa 

förmågor kan relateras till Winnicotts objektrelations teori. Utifrån uppfattningen om samvete, 

självskattad i delstudie III, valdes tio vårdare för personlig intervju i samtalsform för delstudie V. 

Intervjuerna tolkades med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod. Resultatet visar att en 

innebörd i att leva med dåligt samvete är att inse att ens otillräcklighet gör att man oavsiktligt 

sviker patienter samt att kämpa för att behålla sin självrespekt. Två teman ”att konfronteras med 

sin otillräcklighet” och ”att kämpa för att se sig själv som god nog” formades i strukturanalysen. 

Den sammanvägda förståelsen pekar mot att otillräcklighet - egen och organisationens - kan skapa 

känslor av skam snarare än skuld och den pekar även mot vårdarnas förmåga att genom tröst 

komma till försoning och kunna behålla sin känsla av moralisk integritet och professionell 

stolthet. 

 

Både de kvantitativa och kvalitativa delstudierna i denna avhandling fördjupar förståelsen av två 

olika sätt att leva med dåligt samvete. Om vårdarna uppmärksammar känslan och tolkar 

samvetets budskap så upplever de sitt samvete som en tillgång. Om de å andra sida känner att de 

måste döva sitt samvete för att kunna stanna kvar i vården, finns det samband med emotionell 

utmattning och depersonalisation. Såväl de kvantitativa som de kvalitativa delstudierna pekade 

mot vikten av att vårdare varseblir och erkänner sin sårbarhet och felbarhet och att de själva, eller 

med stöd från andra, finner tröst och försoning. Försonade med sin och andras otillräcklighet kan 

de utveckla nya möjligheter att gottgöra dvs. de utvecklar praktisk visdom. 

 

Nyckelord: enkäter, moralisk känslighet, praktisk visdom, samvete, samvetsstress, tröst, 

utbrändhet, vårdare



ABSTRACT 
The overall aim of this thesis is twofold: first, to develop and validate questionnaires that 

could be used for investigating relationships between perceptions of conscience, moral sensitivity 

and burnout and second, to describe patterns of self-comfort used to ease stress and illuminate 

meanings of living with a troubled conscience. The thesis comprises five studies and is based on 

both quantitative and qualitative data. 

In study I, a questionnaire was constructed to assess perceptions of conscience; the 

Perceptions of Conscience Questionnaire (PCQ). This 15 item-questionnaire was distributed to 

444 care providers. Statistical analyses of responses showed sufficient distribution and a stable six-

factor solution congruent with reviewed literature. The six factors were labelled: ‘the voice of 

authority’, ‘warning signal’, ‘demanding sensitivity’, ‘asset’, ‘burden’ and ‘depending on culture’. 

The findings suggest that the PCQ is a valid questionnaire. The aim of study II was further 

development of an existing questionnaire assessing care providers’ moral sensitivity, enabling its 

use in various care contexts. The revised nine-item questionnaire, the Moral Sensitivity 

Questionnaire Revised version (MSQ-R), was distributed to 278 care providers with various 

professional backgrounds. Statistical analyses of responses showed sufficient distribution and a 

three-factor solution congruent with reviewed literature. The three factors were labelled: ‘sense of 

moral burden’, ‘sense of moral strength,’ and ‘sense of moral responsibility.’ The findings suggest 

that MSQ-R is valid for use in various healthcare contexts. In study III, the PCQ, the MSQ-R 

and the Maslach Burnout Inventory (MBI) were distributed to a population of psychiatric care 

providers (n=101) to investigate relationships between perceptions of conscience and moral 

sensitivity and levels of burnout. The hierarchical cluster analysis shows two clusters with 

Pearson’s r ≥.50. Cluster A comprising items such as: being sensitive, interpreting and following 

the voice of conscience that warns us against hurting others or ourselves and developing as human 

beings was labelled ‘experiencing a sense of moral integrity’. Cluster B comprising items such as: 

feeling inadequate, doing more than one has strengths for, feeling always responsible, having 

difficulties to deal with wearing feelings, perceiving that conscience gives wrong signals and 

express social values, having to deaden one’ conscience, were all related to scores of the MBI 

subscales emotional exhaustion (EE) and depersonalisation (DP). Cluster B was labelled 

‘experiencing a burdening accountability’. The results show that levels of ‘experiencing a 

burdening accountability’ are closely related to levels of being at risk of burnout. 

The aim of study IV was to describe patterns of self-comforting measures used to ease stress. 

The written accounts of 168 care providers and healthcare students were analysed by means of 

qualitative content analysis. The findings disclose two dimensions: an ability to use early learned 

measures to take care of oneself (ingression) and an ability to feel intimately related to life, other 
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human beings and universe or God (transcendence). The findings provide valuable knowledge 

about self-comfort as a coping strategy. The aim of study V was to illuminate meanings of living 

with a troubled conscience. Ten psychiatric care providers, respondents of study III with various 

perceptions of conscience were interviewed. The interviews were interpreted using 

phenomenological - hermeneutical method. The findings show that one meaning of living with a 

troubled conscience is being confronted with inadequacy and struggling to view oneself as ‘good 

enough.’ The comprehensive understanding indicates that inadequacy, both one’s own and that 

of organization one represents, infuse feelings of shame rather than feelings of guilt. Shame 

concerns one’s identity and need of reconciliation. 

Conclusions: The results reveal two ways of encountering a troubled conscience. One is 

being unable to interpret the ethical demand from a troubled conscience. This is indicated by 

connections between levels of moral burden and levels of burnout. The other way is being able to 

interpret the ethical demand and using one’s troubled conscience to develop practical wisdom. 

This means facing shame of feeling inadequate, reconciling images of the ideal self and self-

contempt, and becoming realistic about what one can do. In this process comfort seems to be a 

mediator of reconciliation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: burnout, questionnaire, moral sensitivity, practical wisdom, conscience, stress of 

conscience, comfort, care provider
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INLEDNING 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 

samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” säger artikel 1 i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter. Under min uppväxt i det socialistiska Tjeckoslovakien 

beundrade jag dem som hade modet att öppet ta ställning mot regimens förtryck. När jag i yngre 

tonåren kände mig tvungen att ansöka om medlemskap i det socialistiska ungdomsförbundet, 

upplevde jag att jag svek mig själv och indirekt även de jag kände aktning för och jag tog omsider 

tillbaka min ansökan. Detta blev en personlig upplevelse av samvetsnöd men också en läxa att det 

kostar något att ha ett samvete. När jag som vuxen arbetade i vården drabbades jag ibland av 

dåligt samvete när jag tyckte att jag handlade fel eller när patienter verkade missnöjda. Under 

arbetet med magisteruppsatsen blev jag medveten om att också mina kolleger kämpade med 

smärtsamma känslor när de inte förmådde hjälpa lidande patienter. Jag lärde mig att det dåliga 

samvetet kan vara både konstruktivt och destruktivt och att vi kan behöva tröst när vi inte lyckas 

göra det goda vi vill göra. Vården ställer stora krav på vår medicinska, sociala och etiska 

kompetens och det är inte möjligt att alltid vara god och att alltid göra rätt. Den egna oförmågan 

och vårdens begränsade resurser är bara några av hindren. Det finns många tillfällen i vårdarbetet 

då otillräckligheten ger dåligt samvete och som väcker behov av tröst.  

 

Denna avhandlings delstudier ingår i två större studier vid Institutionen för omvårdnad, ledda av 

professor Astrid Norberg; Samvetsstress i vården och Tröstprojektet. Att delta i projektet 

Samvetsstress i vården gav mig möjlighet att fördjupa mig i samvetets betydelse samtidigt som 

Tröstprojektet gav mig möjlighet att fördjupa mig i hur tröst kan göra det möjligt att leva med 

sitt dåliga samvete. Avhandlingens delstudier har ett vårdarperspektiv. Projektet Samvetsstress i 

vården undersöker sambandet mellan den stress som det dåliga samvetet kan ge upphov till 

(samvetsstress) och utbrändhet (utmattningssyndrom) i vården (Glasberg et al 2006; 2007a; b; c; 

Juthberg et al 2007a; b; Ericson-Lidman et al 2007 a; b; Gustafson et al 2007). I tidigare 

intervjuer om etiskt svåra situationer i vården har vårdare spontant talat om sitt dåliga samvete. 

Det spontant omnämnda dåliga samvetet och en växande psykisk ohälsa bland vårdare ledde till 

följande projektidé: ”Vårdare som har hög moralisk känslighet kan uppleva etiska krav som kan 

ge dem dåligt samvete när de inte handlar i överensstämmelse med dessa krav. Hur de sedan 

reagerar på dåligt samvete är relaterat till deras uppfattning om samvetets ursprung och betydelse. 

Hög grad av inre styrka och gott socialt stöd kan hjälpa dem att hantera samvetsstress” (Norberg 

2003 E2003-033; K 2006-27X-20068-01-3) (Figur 1). Denna avhandlings delstudier fokuserar 
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inom projektet Samvetsstress i vården specifikt på vårdarnas uppfattningar om och upplevelser av 

samvete och moralisk känslighet. 

 

 

Figur 1. Skiss över projektet Samvetsstress i vården 

 

Tidigare intervjuer om etiskt svåra situationer i vården pekade också på betydelsen av tröst för 

både patienter och vårdare. I Tröstprojektet har en modell skapats och tröst undersöks från olika 

perspektiv: intensivvård, hospicevård, vård vid demenssjukdom, vård vi stroke, vård i samband 

med upprepade självmordsförsök, hög ålder, kronisk sjuka barn och barn med cancersjukdom 

(Söderberg et al 1999; Rasmussen et al 2000; Norberg et al 2001; Norberg 2001; Sundin et al 

2002; Talseth et al 2003; Talseth & Gilje 2007; Gilje & Talseth 2007; Santamäki Fischer et al 

2007; Ångström-Brännström et al 2007). Denna avhandlings delstudier fokuserar inom 

Tröstprojektet specifikt på blivande vårdares uppfattningar om vad som tröstar i stressfyllda 

situationer. 

 

Avhandlingen utgår från två antaganden. Det första antagandet är att vårdares uppfattning om 

samvetets ursprung och betydelse samt erfarenheter av moralisk känslighet har betydelse för 

uppkomsten av samvetsstress och utbrändhet. Det andra antagandet är att tröst är en bland 

många andra hanteringsstrategier, som kan hjälpa vårdare att lindra samvetsstress och leva med 

dåligt samvete (t.ex. skuld och skam). 

 

I avhandlingen förekommer termer och begrepp som kan användas på olika sätt. Etik avser i 

avhandlingen teoretiskt tänkande om värden, normer och principer medan moral avser 

tillämpning av värden, normer och principer i handlingar. I citat används termer i samma 

betydelse som författaren använder det. Med termen vårdare avses personer med direkt 

patientkontakt dvs. vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, läkare, mentalskötare, 

psykoterapeut, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Analogt med de engelska 

UTBRÄNDHET 

INRE STYRKASOCIALT STÖD 

SAMVETSSTRESS

SYN PÅ SAMVETE MORALISK KÄNSLIGHET 
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termerna self-comfort och self-consolation benämns den typ av tröst som människan själv 

initierar självtröst. 

 

BAKGRUND 

Samvete 

Olika perspektiv på samvete 

Fenomenet samvete har sannolikt alltid funnits som en förutsättning för fungerande mänsklig 

gemenskap. Det finns många teorier om samvete som på olika sätt bidrar till den samlade 

kunskapen om samvetet. Nedan beskrivs några teorier som på olika sätt påverkar vårt tänkande 

om samvetet. Enligt Costigane (1999 pp 3-4) går begreppet samvete att spåra tillbaka till de 

antika grekiska texterna. Där används ordet syneidesis ungefär ”att veta tillsammans”(syn = med, 

eido = jag vet) för att beskriva den mogna människans medvetenhet om det onda hon har gjort 

mot en annan och den obevekliga smärtan som inte går att resonera bort. Latinet använde ordet 

conscientia med liknande innebörd som syneidesis (con = med och scio = jag vet). Detta är 

upphov till det engelska ordet conscience (Costigane 1999 p 3) och via tyska Gewissen också till det 

svenska ordet samvete (SAOB 2007). 

 

Västerländska uppfattningar och teorier om samvete verkar, förutom av idéer från antiken, även 

vara påverkade av kristendomen. I bibeln förekommer begreppet samvete i Paulus’ epistlar. Det 

finns en kristen teori om att samvete är en naturlig lag, inskriven av Gud i människans hjärta. 

Tomas av Aquinos’ skrifter förenar både den grekiska och den latinska traditionen. Samvetet ses 

både som ett medfött anlag för att göra gott (synderesis) och som en bedömning av vad som är 

gott i en konkret situation (conscientia). Synderesis felar aldrig, däremot kan den mänskliga 

tillämpningen, conscientia, fela (Leal 1999 p 27; Langston 2001 pp 39-40). Företrädare för 

katolicismen menar att man alltid bör följa sitt samvete och framhåller betydelsen av ett ständigt 

pågående sökande efter sanning i ljuset av Guds kärlek och förlåtelse (Hoose 1999 pp 79-81; 

Langston 2001 pp 110-115; Ratzinger 2007 pp 30-38). Ratzinger (2007) framhåller samvetets 

felbarhet och nödvändigheten att granska och upplysa samvetet. Skuld eller skam är inte skadliga 

för människan även om det kostar på att arbeta sig igenom sådana känslor. Däremot är det 

skadligt om hon alltid upplever sig som moraliskt säker. Luther ser samvetet som en del av 

människans relation till Gud. Att följa sitt samvete kan vara fel om anledningen till att följa det 

inte är tron på Jesus utan endast tron på samvetets auktoritet som sådant (Langston 2001 pp 73-

77). 
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Allt sedan upplysningstiden har olika filosofer utvecklat antikens och kristendomens syn på 

samvete. Ansvar i relation till andra (moralisk känsla och sam-vetande) och till sig själv (integritet) 

verkar ha ersatt de två medeltida aspekterna på samvetet – den moraliska känslan (synderesis) och 

tolkningen av den moraliska känslan (conscientia). Jenkins (1955) pekar på mångfald och 

motsägelser i teorier om samvete och menar att ha samvete innebär att känna ansvar. Samvete 

relaterar till det ansvar vi upplever gentemot andra människor, både för de konkreta individer vi 

möter och för mänskligheten i stort (Jenkins 1955; Ramsay 2001) och gentemot djur (Osborne 

1999). Samvete beskriver också det ansvar vi känner att bibehålla värdighet inför oss själva 

(Childress 1979) och det ansvar vi har inför Gud (Ratzinger 2007). I en begreppsanalys av det 

svenska ordet samvete föreligger viss men låg synonymitet med begrepp som rättskänsla, 

ansvarskänsla, pliktkänsla och hederskänsla (Edman 2005). 

 

Under 1700-talet tog Moral Sense-skolan upp samvetet relaterat till en moralisk känsla riktad mot 

andra (Segerstedt 1937). Moral Sense-skolan betonar det intuitiva, det relationella, det 

medskapande och det gränsöverskridande i människan samt hennes vilja att göra gott 

(benevolence). Moral Sense-skolan hävdar att moralisk känsla och samvete är intimt bundna till 

varandra; samvetet kan inte utvecklas om vi inte erfar medkänsla och en osjälvisk vilja att hjälpa 

andra. Om vi inte har ett system av värden som vi intuitivt kan luta oss mot, skulle varje moralisk 

utmaning innebära att vi är tvingade att skapa ett nytt sådant system för varje tillfälle 

(Tymieniecka 1986 pp 38-40). Hume (1711-1776) menade att medan förnuftet behandlar det 

sanna och det falska handlar den moraliska känslan, som vi vinner genom erfarenhet, om det 

värdefulla (Segerstedt 1937 ss 81-103). Enligt Moral Sense-skolan blir människan människa först 

genom sin relation till konkreta andra, till abstrakta andra och till hela skapelsen (Segerstedt 1937 

s 18). Filosofen Shaftesbury (1675-1713) ansåg att varje individ har en medfödd naturlig 

kapacitet att handla moraliskt som måste kultiveras i och genom relationer med andra för att en 

intuitiv kunskap – en moralisk känsla - ska kunna växa fram (Segerstedt, 1937 ss 18-27). 

Hutcheson (1694-1747) menade att människan har instinkter som handlar om att osjälviskt älska 

andra människor (Segerstedt 1937 ss 62-63). Dessa instinkter handlar om en inre känsla som 

”begär det goda” (Greene 1997). Butler (1692-1752) framhåller människans vilja - för att vara en 

moralisk agent måste hon vilja göra det rätta. Men viljan vore meningslös om den inte ledde till 

handlingar; att vara medskapande och delaktig i Guds verk (Segerstedt 1937 ss 55-56). Filosofen 

Adam Smith (1723-1790) betonade sympati som det moraliska kunskapsorganet (Segerstedt 

1937 s 112). Moral Sense-skolan har enligt Segerstedt (1937 s 492) influerat svensk filosofi under 

1700-talets senare del innan kantianismen och dess betoning på förnuftet tog över. Under 1900-
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talet togs Moral Sense-skolan teorier upp igen och inspirerade t.ex. fenomenologen Tymieniecka 

(1986) och sociologen Wilson (1997). 

 

Shaftesburys och Hutchesons syn på moral utgör det teoretiska ramverket för begreppet moralisk 

känslighet i vården som utvecklats av Rest (1994) och Lützén (1993). Tymieniecka (1986 pp viii-

44) har inspirerats av Shaftesbury och beskriver det ömsesidiga beroendet och den intuitiva 

upplevelsen av välvilja mot andra människor, som väcker medvetenhet om de gemensamma 

livsvillkoren och driver oss att ta ansvar för varandra. Wilson (1997) har inspirerats av Smith och 

menar att moralisk känsla finns i generna hos människor i hela världen och omfattar sympati, 

rättvisa, självkontroll och plikt. 

 

Kants filosofi utmärker sig av diskussionen om plikt, lag och förnuft. Kant (1793/1964 pp 311 -

312 ) såg samvetet i ljuset av plikt som behöver förnuft och liknar samvetet vid en tribunal inför 

vilken människan ställs till svars. Även om Kant, enligt Purviance (1999), inte förnekar känslans 

betydelse för samvetet, är det endast genom förnuftet vi skaffar oss kunskap. Purviance (1999) 

tolkar Kants tankar som att den komplexa moraliska sensibiliteten ger insikter som vi annars inte 

skulle få. Nietzsche opponerar sig mot tesen att det finns ett samband mellan Gud och samvete 

och menar att samvetet är en del av den slavmentalitet som prästerna tvingat på människor 

(Nykänen 2002 p 321). Nietzsches syn kan ha influerat Freud (1930/1989) som såg samvete som 

ett nödvändigt ont. Enligt Freud (pp 84-112) utvecklas samvetet genom att det lilla barnet 

internaliserar föräldrarnas (eller deras surrogats) normer i det omedvetna skikt i människan som 

han kallar super-ego. Han ser samvetet som civilisationens sätt att stoppa människans aggressivitet 

och beskriver samvetet som ”väktare av en besegrad stad”. Med hjälp av samvetet avväpnas 

människans aggressiva impulser men priset är den alltid närvarande ångesten över att ha brutit 

mot normerna eller haft en intention att bryta mot dem. Man har varit ”olydig” och svikit 

internaliserade ideal och känner därför skam och skuld. Den psykoanalytiska synen på samvete, 

introducerad av Freud, anses av Langston (2001 p 88) ha påverkat den samtida synen på samvete. 

Frankl (2000) som också är psykoanalytiker, skiljer dock mellan super-ego och äkta samvete. 

 

Några filosofer har fortsatt diskussionen om människans samvete som en källa till moralisk 

mognad. De använder ofta metaforen röst för att beskriva samvete. Ricoeur (1992 p 342) anser 

att samvetets röst kommer ovanifrån samtidigt som det också finns inuti oss, ”the voice, at once 

inside me and higher than me”. Det säger oss att något är fel men inte vad som är fel eller hur vi 

bör göra. Heidegger (1927/1992 ss 56-64) ser samvetet som en röst som ropar från mig själv till 

mig själv att värna om sin äkthet. Rösten konfronterar oss med frågan om livets mening eller, 
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med andra ord, hur vi ska uttrycka vårt innersta väsen genom våra liv (Hyde 2001 pp 25-30). 

Lyssnar vi till rösten blir vi också medvetna om vår skuld (being-guilty). Utan den grundläggande 

förmågan att uppleva skuld kan vi aldrig bli moraliska. Enligt Hyde (2001 p 83) utvecklade 

Levinas Heideggers tanke genom att tillägga att också mänskligheten, och inte enbart självet, 

ropar till oss att vara äkta. Tanken om att samvetet hjälper oss att värna vår äkthet eller vårt 

”sanna jag” är jämförbar med Childress (1979) tanke om att samvetet angår människans djupaste 

skikt (självet), hennes upplevelse av helhet och harmoni (integritet). Fromm (1949/1982 ss 124-

146) skiljer mellan auktoritärt samvete och humanistiskt samvete. Det auktoritära samvetet 

representerar värden som vi tar för givna utan egen reflektion. Att följa enbart oreflekterade 

värden kan vara destruktivt för utvecklingen av den egna personen. Det humanistiska samvetet 

såg Fromm som en appell till oss själva. Det humanistiska samvetet omfattar essensen av vår 

moraliska erfarenhet – det bevarar de livsmål vi vill uppnå. Principerna har vi själva upptäckt eller 

lärt oss av andra och bejakat dem. Frankl (2000 ss 49-56) för fram det irrationella och 

gränsöverskridande (transcendenta) i samvetet. Det kopplar han till det omedvetnas djup som 

han menar är den omedvetna religiositeten. Samvetet är den andliga sfären i människan genom 

vilken hennes ansvarighet inför hela skapelsen träder fram. Där finns vad Frankl kallar en 

premoralisk värdeuppfattning. Eftersom människan uppfattar samvetet som en röst som inte 

härrör från henne själv frågar hon sig varifrån ansvarigheten eller samvetet härstammar. Också 

McIntyre och Ricoeur (1970 p 71) skriver om en preetisk värdeuppfattning. 

 

Samvetets integrativa funktion för människans moraliska utveckling betonas av vissa psykologer 

och sociologer. Samvetet möjliggör val bland inre impulser och impulser från den sociala miljön. 

Jag-föreställningen och den ideala jag-föreställningen integreras med hjälp av samvete (Allport 

1955 pp 68-74). Barnets ”måste” omvandlas till den vuxnes ”bör” och rädsla för bestraffning 

ersätts av vilja att göra sin moraliska plikt. Utvecklingen av samvetet kan avstanna hos vissa 

individer och yttrar sig som skuld p.g.a. olösta konflikter med tidiga auktoriteter i barndomen. 

Skuld, tvivel och ångest är priset vi betalar för att ha samvete oavsett hur väl utvecklat det än är 

(Allport 1955). Kohlberg (1981; 1987) beskrev samvetets utveckling som en del av den moraliska 

utvecklingen och fann tre nivåer med vardera två stadier: den prekonventionella nivån handlar 

om rädslan för straff och om att tillfredställa de egna behoven, den konventionella handlar om att 

lyda auktoriteter och upprätthålla den sociala ordningen och den postkonventionella nivån 

handlar om att utveckla egna moraliska principer och respektera andras. Sammanställning av 

senare forskning pekar på att utvecklingen av samvetet inte enbart handlar om föräldrarnas 

normer eller rädsla för bestraffning utan om samspel mellan föräldrar och barn. Barn utvecklar 

redan i 3-4 års ålder empati, ånger och behov av att bli förlåtna och utvecklar samvetet i en 
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ömsesidig och levande dialog om rätt och fel och glädje över att lyckas kontrollera impulser 

(Kochanska & Aksan 2004; Rose 1999). 

 

Många filosofer, psykologer och sociologer är överens om att utan människors samvete skulle 

samhället inte fungera. Samvete är ett allmänmänskligt fenomen som de flesta människor (om 

inte alla) har erfarenhet av. Till exempel förutsätter FN:s deklaration om mänskliga rättigheter att 

människor har samvete (Regeringskansliet 2007). Samvete förknippas med en drivande kraft för 

att ta ställning mot ondskan (Arendt 1971; Bauman 1995 ss 301-308). Men som t.ex. Freud 

(1930/1989 pp 84-101) visar, förknippas samvete också med ångest, skam och skuld eller, enligt 

exempelvis Heidegger (1927/1992 ss 65-75), med existentiell skuld. Samvetet kan förknippas 

med värderingar som tas för givna eller som vi reflekterat över (t.ex. Fromm 1982 ss 124-46).  

 

Den syn vårdare har på samvete påverkar sannolikt deras upplevelse av samvete och hur stressade 

de känner sig av det dåliga samvetet liksom vilka strategier de har för att leva med dåligt samvete. 

Synen på samvete påverkar upplevelsen av moralisk integritet som enligt Childress (1979), 

Sundström (1996 ss 87-88) och Brown (1996) handlar om vårdarnas självrespekt som också 

kommer patienter till godo. Teoriers olika sätt att beskriva och förklara samvetets ursprung och 

betydelse utgör grunden för det första antagandet i denna avhandling - att vårdarens uppfattning 

om samvetets ursprung, kvalitéer och betydelse samt erfarenheter av moralisk känslighet har 

betydelse för uppkomsten av samvetsstress och utbrändhet. 

 

Samvete i vården 

Redan Nightingale (1959) betonade vikten av att vårdare är samvetsgranna. På senare år har 

värdet av att arbeta samvetsgrannt lyfts fram i texter om evidensbaserad medicin som: 

”conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the 

care of individual patients” (Sackett et al 1996 pp 71-72). Att vara samvetsgrann beskrivs som 

”lyhördhet för samvetets röst, vara mån om att handla rätt i moraliskt avseende, strävan att handla 

i överensstämmelse med samvetets bud” och används ibland som synonym till noggrannhet 

(SAOB 2007). Riley och Manias (2002) kallar noggrannhet att bibehålla sterilitet i 

operationssalen för ”det kirurgiska samvetet”. Få forskare fokuserar på samvetet i vården som 

enbart en tillgång. De beskriver samvetet som viktigt för vårdarens upplevelse av moralisk 

integritet och självrespekt (Childress 1979; Roach 1992; Nelms 1996; Childress 1997; Faunce et 

al 2004). Roach (1992 pp 72-74), Nelms (1996) beskrev samvetet som vårdarens drivkraft att 

visa engagemang och äkthet och Faunce et al (2004) såg samvetet som drivkraft för att slå larm 
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när patientsäkerheten äventyras. I ett flertal studier problematiseras rätten att följa sitt samvete. 

Rätten finns inskriven i lagstiftningen i USA (Wicclair 2007) och i etiska koder för 

sjuksköterskorna i Australien (2001) men inte i svenska etiska koder (se t.ex. Arlebrink 1996). 

Rätten att följa sitt samvete ger möjlighet att vägra att delta i handlingar som strider mot ens 

samvete. Forskarna som diskuterar frågan menar att trots att detta är en viktig rättighet, skapar 

den också problem för patienter, andra vårdare och för organisationen (Adams 2002; Brown 

1996; White 1998; Dickens & Coock 2000; Wicclair 2000; May 2001; Adams 2002; Jennell 

2002; van Bogaert 2002; Waller-Wise 2005; La Follette & La Follette 2007). Bland annat 

diskuteras samvetets felbarhet och dess privata natur. I Sverige har t.ex. Aldén (2001 ss 39-43) 

berört debatten om vårdarnas rätt att vägra delta i vissa utbildningsmoment. 

 

Det finns ett fåtal studier, som använder uttrycket dåligt samvete. I dessa studier beskriver 

vårdarna dåligt samvete som en följd av att vara i situationer där patienter inte får vård eller blir 

behandlade på ett ovärdigt sätt, när resurserna är otillräckliga, när de upplever att de handlar i 

motsats till det de själva anser vara rätt eller har lärt sig under utbildningen och när de inte kan 

tillhandahålla det ”lilla extra” (Jansson et al 1995; von Post 1998; Sørlie et al 2004; Sørlie et al 

2005; Lindahl et al 2007). Lindahl et al (2004) beskriver sjuksköterskornas dåliga samvete som en 

känsla av orenhet. Läkarna beskriver dåligt samvete för patienter i den geriatriska vården 

(Nordam & Sørlie 2005) och när de själva inte mår bra och vill sjukskriva sig (Thompson et al 

2001). Ibland beskriver vårdarna sin vånda på så sätt att dåligt samvete finns med men en annan 

terminologi används såsom skuld eller skuldkänslor (Severinsson 1995; Rasmussen et al 1997; 

Strandberg et al 2003; Valente 2003; Nordam et al 2005). 

 

Moralisk känslighet, etisk känslighet och etisk sensibilitet i vården 

I vården har moralisk känsla behandlats som ett begrepp separat från samvete. Känslans betydelse 

för moral beskrivs genom begreppen moralisk känslighet (Lützén 1993; Jaeger 2001), etisk 

känslighet (Rest 1994; Weaver 2007), etisk sensibilitet (Nortvedt & Grimen 2006) och moralisk 

sensibilitet (Bem 2001). Dessa begrepp används enligt Weaver (2007) ofta synonymt. Moralisk 

känslighet är en förutsättning för att kunna reflektera över sitt samvete. Som Moral Sense-skolan 

hävdar (se tidigare avsnitt) är moralisk känsla och samvete sammanbundna och i samvetet möts 

känsla, förnuft och vilja. Känslan är riktad mot andra och innefattar den intuitiva, medskapande 

och gränsöverskridande upplevelse som vi människor har i relationer med andra och vår vilja att 

göra dem gott (Tymieniecka 1986). Förnuftet däremot behandlar det sanna och falska i det egna 

agerandet (jfr Segerstedt 1937). I vårdens praxis verkar det emellertid ha funnits ett behov av att 
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specifikt lyfta fram den intuitiva känsla som vårdaren upplever i mötet med lidande och den 

välvilja och kraft som känslan väcker. Lützén (1993) argumenterar utifrån iakttagelsen att 

vårdaren har att fatta moraliska beslut utan att kunna ägna tid åt reflektion innan besluten tas och 

använder sig av intuition för att uppfatta även små hot mot patientens integritet. 

 

Etisk känslighet har enligt Weaver (2007) alltid varit förknippat med läkaretik. Rest (1994 pp 1-

26) har operationaliserat begreppet i vården som en affekt, känsla eller emotion som aktiverar 

kognition. Rest bygger sin modell på Kohlbergs teori om den kognitiva moraliska utvecklingen. 

Modellen redovisar fyra psykologiska komponenter som bestämmer moraliskt handlande: 

moralisk känslighet (tolkning av situationen), moralisk omdöme (bedöma rätt/fel), moralisk 

motivation (prioritera mellan värden), moralisk karaktär (mod, uthållighet, fokus, förmågor). 

Lützén (1993) beskriver moralisk känslighet som en kapacitet baserad på intuition och känsla. 

Lützén menar att moralisk känslighet handlar om att uppfatta och strukturera den moraliska 

innebörden i situationen och att låta sig vägledas av intuition, känslor, välvilja och äkthet. I 

psykiatrisk vård, där Lützén utvecklade begreppet, omfattar moralisk känslighet också förmåga att 

modifiera patientens autonomi för att skydda honom eller henne från skador. Utifrån begreppet 

utvecklade Lützén et al (1994) enkäten Moralisk känslighet som skattar känslor, intuition, välvilja 

och äkthet i den psykiatriska vården. 

 

Ett gammalt begrepp som t.ex. Kant använder (1960 p 310) är etisk sensibilitet (Purviance 1999). 

Nordvedt (2003) ser etisk sensibilitet som den moraliska människans sårbarhet och receptivitet. 

Nortvedt och Grimen (2006 ss 43-49) menar att etisk sensibilitet är svår att artikulera. Den 

kommer till uttryck i handlingar och tas därför för given. Förståelse för andra människors 

erfarenhet förmedlas genom en empatisk föreställningsförmåga. Med hänvisning till Hoffman 

(2001) beskriver Nortvedt och Grimen det centrala i empatin: nämligen att den handlar om ”den 

upplevelse av obehag som man själv känner inför andras obehag” (s 51). Deras beskrivning 

korresponderar delvis med Moral Sense-skolans beskrivning av samvete och den känsla som 

föregår reflektionen. Jaeger (2001) beskriver moralisk känslighet som en förmåga som 

medicinstuderande behöver utveckla för att ge god vård och som omfattar medvetenhet om att de 

egna värdena inte nödvändigtvis delas av andra. Moralisk känslighet, tillsammans med externa 

faktorer som hindrar vårdare att göra vad de tror är bäst för patienter och känsla av brist på 

kontroll, har visat sig bidra till att vårdare upplever moralisk stress (Lützén et al 2003). Varken 

samvete eller moralisk känslighet är en garanti för att vårdare också handlar moraliskt (de Raeve 

1998). 

 16



Moralisk stress och samvetsstress i vården 

Moralisk stress förknippas med etiska dilemman (Cohen & Ericson 2006). Känslor som uppstår i 

mötet med etiskt svåra situationer har beskrivits tidigare utan att termen stress har använts 

(Åkerlund 1990; Åström et al 1994; Söderberg 1999; Weiner et al 2003; Danerek et al 2005). I 

litteraturen har stress relaterad till värden oftast beskrivits som moralisk distress (t.ex. Jameton 

1984), moralisk stress (Lützén et al 2003), etisk stress (Raines 2000) eller etisk distress (Genuis 

2007). Termen moralisk stress används nedan för samtliga dessa termer (jfr Kälvemark-Sporrong 

2007). Moralisk stress har definierats av Jameton (1984 p 6) som stress i situationer där ”man vet 

vad som är rätt men institutionella hinder omöjliggör den rätta handlingen”. Corley et al (2001 

pp 250-251) utvidgar definitionen till ”smärtsam psykologisk obalans som uppstår när man är 

medveten om den rätta handlingen, men hindras att vidta den på grund av tidsbrist, ledningens 

motstånd, inhibitoriska maktstrukturer, organisationens policy eller juridiska hänsyn”. Moralisk 

stress och samvetsstress har vissa likheter och det verkar rimligt att moralisk stress är förknippad 

med dåligt samvete. Hanna (2004) inleder sin översiktsstudie om moralisk stress med att 

diskutera samvetet. Det finns skillnader i vad man anser vara källan till moralisk stress respektive 

samvetsstress. Enligt Lützén et al (2003) och Hanna (2004) fokuserar forskningen om moralisk 

stress på organisationen som hinder för vårdare att ge den vård de vill och tror på. 

Samvetsstressforskningen fokuserar på det dåliga samvetet och den stress det dåliga samvetet 

genererar oavsett om det är organisationen, egen oförmåga eller samvetets motstridiga budskap 

som är ursprung till det dåliga samvetet (Glasberg 2007). Ansvar som vårdare inte kan leva upp 

till och handlingar i strid med egna värderingar leder till moralisk stress som antingen stimulerar 

till åtgärder som t.ex. ändring av praxis, eller leder till stressrelaterade psykiska och fysiska 

symtom (Jameton 1984; 1993; Wilkinson 1987-1988; Severinsson & Hummelvoll 2001; Corley 

2002; Austin et al 2003; Lützén et al 2003; Hanna 2004; Kälvemark Sporrong et al, 2006; Austin 

et al 2007; Cronqvist & Nyström 2007). Att handla i strid med egna värderingar kan jämföras 

med att handla i strid med sitt samvete. När Puntillo et al (2001) studerade sjuksköterskors 

moraliska övertygelser uppgav 34 % av de 906 som deltog i studien att de ibland handlade i strid 

med sitt samvete och 6 % uppgav att de ofta handlade i strid med sitt samvete. Att handla i strid 

med sitt samvete angår vårdarnas integritet (Childress 1979). 

 

Roach (1992) skriver att i möten med lidande i vården väcks medlidande som appellerar till 

vårdaren. Om vårdaren känner sig förhindrad att visa sitt medlidande i konkreta handlingar på 

grund av t.ex. tidsbrist eller stor arbetsbelastning, kan detta skapa moralisk stress åtföljd av 

känslor av vanmakt och utmattning (Austin et al 2003). I likhet med Roach (1992) menar 
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Nortvedt och Grimen (2006 s 194) att ”patientens sjuklighet är en nöd som också är en bön om 

hjälp”. Att uppfatta bönen om hjälp och inte kunna handla eller att inte förstå bönens innebörd 

kan skapa dåligt samvete. Samvetet gör vårdaren medveten om det lidande han bär skuld till, inte 

svarat an på eller inte kunnat avhjälpa. Rasmussen et al (1997) visade att upplevelsen av att inte 

kunna ge den vård man ville förknippades med skuld och skulden med känslor av ovärdighet och 

orenhet. Tangney et al (2007) fann att framförallt skam framkallar kroppsliga stressreaktioner och 

kopplas ihop med t.ex. låg självkänsla, depression och ångest. Litteraturen om moralisk stress 

beskriver allvarliga psykiska och kroppsliga symtom när man inte kan handla i samklang med sina 

värderingar (Jameton 1984; 1993; Wilkinson 1987-1988; Severinsson & Hummelvoll 2001; 

Corley 2002; Austin et al 2003; Lützén et al 2003; Hanna, 2004; Kälvemark Sporrong et al, 

2006).  

 

På senare tid sammanlänkar studier teoretiskt moralisk stress med utbrändhet (McClendon & 

Buckner 2007; Pendry 2007). Människor som utsätts för alltför stora påfrestningar har sannolikt 

alltid drabbats av ”utbrändhet”. Maslach et al (1996; 1997) beskrev utbrändhet i arbetslivet som 

ett syndrom bestående av emotionell utmattning, depersonalisering och nedsatt prestation och 

operationaliserade begreppet i enkäten Maslach Burnout Inventory (MBI). Deras forskning har 

fått stor spridning. Enkäten har använts i ett stort antal studier i Sverige t.ex. av Söderfeldt et al 

(1996), Perski et al (2002) och Hallsten (2005). Perski et al (2002) har t.ex. funnit att var tredje 

anställd i geriatrisk vård befann sig i avancerad riskzon för emotionell utmattning och hade 

multipla besvär såsom sömnbesvär, trötthet och kognitiva störningar. Hallsten (2005) har funnit 

att ”utbrändhet” förekommer också bland människor som inte är anställda, t.ex. bland arbetslösa. 

Stressrelaterade besvär har ökat markant. Antal människor sjukskrivna för stressrelaterade 

sjukdomar har fyrdubblats mellan 1997 och 2004, särskilt i vården (Arbetsmiljöverket 2005). 

Enligt Arbetsmiljöverket utgjorde år 2004 de psykosociala besvären 73 % och utbrändhet 8 % av 

alla rapporterade arbetsrelaterade besvär för personal inom hälso- och sjukvård. Som bidragande 

faktorer angavs arbetstakt, krav, relationer, traumatiska upplevelser som hot eller upplevelser av 

rädsla. Hög belastning och upplevelsen av begränsad autonomi i relation till andra aktörer i 

sjukvården anses bidra till moralisk stress (Pendry 2007), vilket sannolikt har samband med 

upplevelser av dåligt samvete som t.ex. ånger, skam och skuld. 

 

Utan förmåga att uppleva ånger, skam och skuld skulle vi inte kunna handla moraliskt och inte 

heller reflektera över vår moral men upplevelserna framkallar psykisk smärta. Skam och skuld 

beskrivs som snarlika men inte identiska. Okkenhaug (2003) beskriver skuld som närmare knuten 

till att göra fel medan skam handlar om känslan av att vara fel. Upplevelser av ånger, skam och 

 18



skuld är starka krafter som upptar människans psykiska sfär och leder till psykobiologiska 

stressreaktioner (Tangney et al 2007). I en översiktstudie om moraliska emotioner konstaterar 

Tangney et al (2007) att strategier att hantera skam och skuld är ett dåligt utforskat område. 

Maslow (1968) menar att till människans mognadsprocess hör att lära sig att hantera känslor 

såsom skam och skuld. En hanteringsstrategi som stärker människans inre kraft är att söka tröst 

(Lazarus & Folkman 1984). 

 

Tröst 

Tröst i vården 

Människan kan behöva tröst både vid svårt lidande och i vardagliga motgångar. Tröst har 

empiriskt studerats i många sammanhang men inte i samband med dåligt samvete. Tröst beskrivs 

redan i bibeln när Job drabbas av lidande (se Roxberg 2005). Under tidigare delen av medeltiden 

sökte den dödsdömde Boethius tröst i filosofi (Duclow 1979). Borgenhammar (1993 s 67) för 

fram behovet av tröst när han diskuterar 2000-talets förändring av sjukdomspanorama i riktning 

mot ”tillitsbristsjukdomar” dvs. sjukdomar, som kan härledas från existentiell problematik. Tröst 

beskrivs kunna lindra lidande (Eriksson 1994), erbjuda vila (Roxberg 2005), motverka stress 

(Kolcaba 1994) och bedöms vara viktig för upplevelse av hälsa (Gropper 1991). Tröst uppvisar 

stor komplexitet och översätts till engelska som comfort (Kolcaba 1991; Morse 1992; Horton 

2002; Tutton & Seers 2004; Ångström-Brännström 2007), consolation (Söderberg et al 1999; 

Norberg et al 2001; Gilje & Talseth 2005; Gilje & Talseth 2007; Santamäki Fischer et al 2007), 

solace (Horton 1981; Horton et al 1988) och soothing (Gallop 2002). En begreppsanalys av det 

svenska ordet tröst visar släktskap med begrepp som hugsvalelse, lindring, lisa – förtröstansfull – 

uppmuntran och mod - hjälp (Mattsson 1999). Kolcaba (1991; 1994) beskriver tröst som 

holistisk, omfattande dimensionerna fysisk, psykisk-andlig, social och miljöbetingad tröst. Den 

svarar an på stress och resulterar i upplevelser av vila, lindring eller transcendens. Roxberg (2005) 

beskriver misslyckade försök till tröst som stum tröst. Alfredson et al (1995) drar slutsatsen att 

tröst handlar om att kunna tillfälligt avleda lidande, ge utrymme för att vila och skapa beredskap 

att åter möta lidandet. En människa som stressas av dåligt samvete och dess negativa effekter 

försöker på olika sätt att lätta sin börda. Enligt Kolcaba (1994) motverkar tröst stress och bidrar 

därmed till hälsa. 

 

Tröst är inte en linjär process. Den kan initieras av personen som behöver tröst och/eller 

förmedlas av andra. Norberg et al (2001) har beskrivit en modell av tröst i kontakt med andra 

personer. De menar att tröst förutsätter öppenhet (tröstfärdighet) för att ”såret” ska bli tydligt 
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både för den som förmedlar tröst och för den som tar emot den. Tröstfärdighet handlar om att stå 

ut med att se det svåra och om en insikt eller ett accepterande av att det svåra som hänt verkligen 

har hänt. Genom kommunionen som upplevs som kontakt med en annan dimension (helighet, 

ljus, skönhet och hopp) och en tröstande dialog når den lidande människan ett perspektivskifte 

som ger möjlighet att se ”såret” på ett nytt sätt och uppleva mening trots lidande. Den lidande 

människan känner sig hemmastadd med sig själv och med omvärlden. Rasmussen et al (2000) har 

funnit att miljö på hospice kan upplevas som tröst. Talseth et al (1997; 2000; 2003) har visat att 

den som tröstar kan behöva tröst. I andra studier om svåra etiska situationer kunde vårdare finna 

tröst när de fokuserade på patientens sårbarhet i stället för enbart på det tragiska i situationen och 

på det sättet bevara sin och patientens värdighet (Söderberg et al 1996;1999).  

 

Tröst som hanteringsstrategi 

Tröst kan användas som hanteringsstrategi (coping). Lazarus och Folkman (1984 p 196) 

beskriver tröst som ”ett bra exempel på strategier som stärker andan”. Hantering innebär enligt 

Lazarus och Folkman (1984 p 140) en kraftansträngning eller insats att hantera ett stressande 

krav. Lazarus och Folkman menar att eftersom ”många orsaker till stress inte kan bemästras, blir 

effektiv hanteringsstrategi det som gör det möjligt att tolerera, minimera, acceptera eller ignorera 

det man inte kan ändra på” (p 139). Självtröst som en hanteringsstrategi har främst studerats 

bland småbarn (Nachmias et al 1996; Lewis & Ramsey 1999; Goodlin-Jones et al 2001; Pölkki et 

al 2003) och bland unga människor (Hänninen & Aro 1996; Horton 2002). Studier visar på de 

friska barnens och ungdomarnas självklara förmåga till självtröst genom att använda sig av 

välkända handlingar som t.ex. att sova, läsa, se TV, spela musik, avleda och prata med andra. 

 

Vuxna människor finner tröst i samvaro med människor, naturen (Wood 2002), i samvaro med 

husdjur (Brodie & Bailey1999), i litteratur (Pearl 2001), i musik (Stein 2004) eller i förtröstan på 

Gud (Santamäki-Fischer et al 2007a). Religiös tröst beskrivs som religiös coping (Bush et al 

1999). En filosofisk dialog med sig själv kan vara en källa till tröst (Duclow 1979) liksom att 

använda ett ”filosoferande” sätt att se på sina egna svårigheter (Melley 1998). Liksom tröst genom 

förmedling av andra kan även självtröst övergå till att bli falsk om man dövar smärtan med 

överkonsumtion av mat, shopping, spel, alkohol, droger etc. (Hänninen & Aro 1996). Förmåga 

till självtröst har också diskuterats i psykiatriskt sammanhang där brist på självtröst till exempel 

kopplats till bulimi (Esplen et al 1999) och självskadebeteende (Gallop 2002). Esplen et al (1999) 

och Gallop (2002) utgår från att om patienter har låg förmåga att använda självtröst för att 

hantera vardaglig stress, använder de i stället destruktiva sätt. På liknande sätt som Kolcaba 
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(1991) anser att tröst motverkar stress, ser också Horton et al (1988) självtröst som en 

psykologisk immunitet som skyddar människan från stressens negativa inverkan. Tröst kan vara 

en möjlig hanteringsstrategi bland många andra, som kan hjälpa vårdaren att lindra samvetsstress 

och leva med dåligt samvete, t.ex. skam och skuld utan att upptas av självförebråelser. 

 

MOTIV FÖR STUDIEN 

Vårdarnas samvete utmanas av både yttre krav såsom lagstiftning, etiska riktlinjer och 

prioriteringar, krav från patienter, anhöriga och medarbetare och inre krav från egna ideal och 

normer. Dåligt samvete kan upplevas stressande och det finns risk att fastna i samvetskonflikter 

som ger upphov till destruktiva skuld- och skamkänslor. Childress (1997) har visat att 

prioriteringar kan bli en källa till samvetskonflikter på grund av osäkerhet om vilka plikter som 

bör uppfyllas och vems intresse som i första hand bör skyddas i organisationer som eftersträvar 

kostnadseffektivitet. Särskilt i den psykiatriska vården finns potentiella källor till samvetsstress: 

svåra känslor i samband med patienternas självmord (Valente 2003; Talset & Gilje 2007); risk att 

gränsen mellan professionell och privat relation blir otydlig i en långvarig terapeutisk relation 

(Peternelj-Taylor & Yonge 2003), skyldighet att använda tvång eller våld för att skydda patienten 

(Olofsson 2000) och personalens utsatthet för våld (Duxbury 2002). Därför kan den psykiatriska 

vården vara en källa till kunskap om samvete, samvetskonflikter och hantering av det dåliga 

samvetet. 

 

Mängden av olika teorier om samvete, som också omfattar den moraliska känslans betydelse för 

samvetet, bidrar till att olika uppfattningar om samvete existerar sida vid sida, påverkar 

förhållningssättet till samvete och därmed också stressupplevelse. I intervjuer om etiskt svåra 

situationer talade personalen om dåligt samvete och om skuld (Åström et al 1994; Jansson et al 

1995; Söderberg et al 1996; Strandberg et al 2003). Ett ökande antal studier om moralisk stress 

visar på moralisk stress som vanligt förekommande och på stressens betydelse för vårdarnas hälsa 

(Cronqvist & Nyström 2007; Edward & Hercelinskij 2007; Hamric & Blackhall 2007; Janvier et 

al 2007; Kälvemark-Sporrong 2007; Pendry 2007). Studier om moralisk stress pekar på den 

belastning personalen upplever och dess samband med utbrändhet men klargör varken samvetets 

betydelse för stressupplevelse eller studerar samband mellan moralisk känslighet och samvete, trots 

att sådana samband rimligen finns. Ett stort antal vårdare är sjukskrivna för stressrelaterade 

sjukdomar i Sverige (Arbetsmiljöverket 2005). För att kunna förbättra metoder för att förebygga 

stress är det viktigt att studera hur dåligt samvete påverkar vårdare: hur synen på samvete och 

moralisk känslighet påverkar utbrändhet och vilka samband det finns mellan syn på samvete, 
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moralisk känslighet och utbrändhet. Det behövs lämpliga instrument för både kartläggning av 

samvete och för att se olika samband. De befintliga enkäter som studerar dåligt samvete fokuserar 

enbart på förekomsten av skam och skuld (Mosher 1968, Boye et al 2002). Det finns också 

enkäter som undersöker moralisk utveckling (Stilwell et al 1991). Vi har inte funnit några enkäter 

som tar upp både positiva och negativa funktioner av samvete eller kartlägger olika syn på 

samvete. Enkäten om moralisk känslighet (Lützén et al 1994) gällde psykiatrisk vård och behöver 

anpassas till olika typer av vård för att kunna jämföra olika personalgrupper. 

 

Ett annat problem forskningen står inför är hantering av arbetsrelaterad stress. I översiktstudier 

visade Edwards och Burnard (2003) och Chang et al (2005) att forskning om 

stresshanteringsinterventioner visar resultat som är svåra att dra slutsatser från. Raines (2000) 

menar, med hänvisning också till annan forskning, att etikrelaterad stress har ökat på grund av 

alla oförutsedda problem som följer med vårdens expansion samt att forskningen om hantering av 

etisk stress behöver utvecklas. Horton (1981; 2002) menar att forskningen om självtröst visar på 

människans inneboende förmåga att hantera och uthärda svårigheter men att kunskapen behöver 

utvecklas. Forskningen visar att skam och skuld upptar energi medan tröst som hanteringsstrategi 

stärker människans inre och ger handlingskraft. Tröst kan därför ses som en friskfaktor (jfr 

Groper 1991; Kolcaba 1994; Santamäki Fischer et al 2007a). Forskning om självtröst kan bidra 

med beskrivningar av olika strategierna för att minska stress. Kunskap om uppfattningar om 

samvete och moralisk känslighet och om att leva med dåligt samvete kan hjälpa oss att utveckla 

strategier för att motverka negativa konsekvenser av samvetsstress. 
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ÖVERGRIPANDE SYFTEN OCH DELSYFTEN 

Det övergripande syftet med avhandlingen är tvådelat: (1) att utveckla och validera enkäter som 

kan användas för att studera samband mellan syn på samvete, moralisk känslighet och utbrändhet 

och (2) att tolka innebörder av att leva med dåligt samvete mot bakgrund av kunskap om 

självtröst. 

 

Avhandlingen omfattar fem delstudier med följande specifika syften: 

Delstudie I. Att utveckla och validera en enkät om syn på samvete bland vårdare 

Delstudie II. Att vidareutveckla en enkät som skattar moralisk känslighet bland vårdare 

Delstudie III. Att studera sambandet mellan syn på samvete, moralisk känslighet och utbrändhet i 

psykiatrisk verksamhet 

Delstudie IV. Att beskriva självtröst bland vårdare och vårdyrkesstuderande 

Delstudie V. Att belysa innebörder av att leva med dåligt samvete i psykiatrisk verksamhet 

 

METOD 

Design 

I avhandlingen ingår delstudier vars syfte var att konstruera och validera enkäter, att använda 

enkäterna för skattningar och att undersöka samband mellan skattningarna i enkäterna och 

skattningar av utbrändhet, att beskriva självtröst och belysa innebörder av att leva med dåligt 

samvete. I avhandlingen används både kvantitativa och kvalitativa metoder för att på olika sätt 

belysa det komplexa problemområdet som samvete i vården omfattar. Den kvantitativa ansatsen 

ger en bred kunskap om mönster och samband medan den kvalitativa ansatsen ger kunskap om 

innehåll och innebörd (jfr Polit & Beck 2006 pp 52-54). 

 

I ett första steg närmade vi oss problemområdet kvantitativt. Den första frågan vi ställde oss var 

hur vi skulle kunna ta reda på syn på samvete och upplevelse av moralisk känsla. Vi sökte och 

fann instrument som enbart skattade negativa utfall av dåligt samvete såsom graden av skam och 

skuld och inte vilken syn på samvete människor hade. Vi fann en enkät om moralisk känslighet 

som var avsedd för psykiatrisk vård och som behövde utvecklas för att kunna jämföra olika 

vårdformer. Vår avsikt var inte att skapa mätinstrument som skulle kunna ange rätt eller fel sätt 

att se på moral utan att skapa enkla enkäter som skulle hjälpa oss att fånga förekomsten av olika 

sätt att se på samvete och olika upplevelser av moralisk känsla, användbara i olika verksamheter i 

vården. Enkäterna skulle användas för att se om några specifika uppfattningar eller upplevelser 
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kunde kopplas till skattningar av utbrändhet och därefter följas av intervjuer med specifika 

personer om att leva med dåligt samvete. 

 

Ett sätt att innehållsvalidera en enkät är att skaffa sig kunskap via litteratur eller via personer med 

förstahandskunskap (jfr Polit & Beck 2006 p 329). Vi startade därför med en omfattande 

litteraturgenomgång och tio explorativa intervjuer om samvete som båda gav upphov till 64 

påståenden om samvete. Dessa påståenden testades i en pilotstudie och i en expertpanel av erfarna 

forskare och vårdare, reducerades och delades upp i två enkäter, den föreliggande och Stress of 

Conscience Questionnaire (se Glasberg et al 2006). Kommentarer i inlämnade enkäter i 

pilotstudien visade att besvarande av enkäten utlöste reflektioner och därför bedömdes 

reliabilitetstest med hjälp av test-retest metoden som inte lämplig. I nästa steg begreppsvaliderades 

enkäten med hjälp av faktoranalys (jfr Polit & Beck 2006 p 382). Faktoranalys är liksom 

klusteranalys ett begreppsvalideringsverktyg som identifierar besläktade påståenden i en skala och 

grupperar dem (Polit & Beck 2006; Dawson & Trapp 2001 p 255). Enligt Dawson och Trapp 

kräver både faktoranalys och klusteranalys forskarnas empiriska kunskap för att tolka faktorer och 

bestämma hur många och vilka faktorer som fångar begreppet. För att testa faktorernas stabilitet, 

delades ifyllda enkäter in i slumpmässigt valda grupper och faktoranalys genomfördes på varje 

grupp med liknande mönster av faktorer som hela gruppen uppvisade. I klusteranalysen användes 

faktoranalys för att testa stabilitet. På liknande sätt formulerades och begreppsvaliderades 

justeringen av enkäten Moralisk känslighet. 

 

De två nya enkäterna PCQ och MSQ-R validerades i tvärsnittsstudier (I, II). De första två 

delstudierna (I, II) väckte en ny fråga - om dessa två enkäter innehöll samma eller olika 

information eftersom samvete och moralisk känslighet teoretiskt anses höra ihop. Frågan gav 

upphov till den tredje kvantitativa delstudien, där vi sökte samband mellan de båda enkäternas 

innehåll samt hur påståendena förhöll sig till summa index av MBI. Klusteranalys bedömdes 

relevant för att visuellt åskådliggöra de komplexa sambanden mellan samtliga påståenden i PCQ 

och MSQ-R i relation till MBI (jfr Gordon 1999). På så sätt växte kunskap och design fram allt 

eftersom (se Figur 2). 

 

I ett nästa steg närmade vi oss problemområdet kvalitativt utifrån kunskap genererad i 

delstudierna I-III. Kunskapen om tröst som motverkar stress genererades i delstudie IV i vilken 

vårdare och blivande vårdare ombads att beskriva vilka tröststrategier de använde vid vardaglig 

stress. Deras beskrivningar gav en förförståelse inför sista delstudien, där innebörder i att leva med 

dåligt samvete var i fokus. Urvalskriteriet för intervjupersonerna i den sista delstudien (V) var 
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deras svar på påståendet: ”Jag måste döva mitt samvete för att kunna stanna kvar i vården” i 

PCQ. Höga poäng på det påståendet har i den kvantitativa delstudien (III) och i andra studier 

(Glasberg et al 2007a, b; Jutberg et al 2007a, b) visat samband med höga poäng på 

utbrändhetsskalan. Här användes alltså ett observerbart, kvantitativt mått för att finna personer 

som utifrån sin erfarenhet av att leva med dåligt samvete och av att behöva döva, respektive inte 

behöva döva sitt samvete, kunde hjälpa oss att kvalitativt belysa vad dessa upplevelser innebär. 

 

Forskningsfrågorna var:  

– Hur ser vårdarna på samvetet och hur skattar de sin moraliska känslighet? 

– Hur ser sambanden ut mellan syn på samvete, moralisk känslighet och utbrändhet? 

– Hur beskrivs självtröst? 

– Vad är innebörder i att leva med dåligt samvete? 

 

 

SYN PÅ SAMVETE 
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Figur 2. Avhandlingens struktur. De kvantitativa delstudierna omges av en rektangel medan de 
kvalitativa delstudierna omges av en ellips. 
 

En översikt över deltagare och metoder i avhandlingens delstudier ges i Tabell 1. 

 

SAMBAND MELLAN SYN PÅ SAMVETE, 
MORALISK KÄNSLIGHET  

OCH UTBRÄNDHET 
I PSYKIATRISK VÅRD 

ATT LEVA MED DÅLIGT SAMVETE 
I PSYKIATRISK VÅRD 

MORALISK KÄNSLIGHET 

SJÄLVTRÖST 

••



 T
ab

el
l 1

. Ö
ve

rs
ik

t ö
ve

r 
sy

fte
, d

el
ta

ga
re

, m
et

od
, d

at
ai

ns
am

lin
gs

år
, a

na
ly

s o
ch

 st
at

us
 i 

av
ha

nd
lin

ge
ns

 d
el

stu
di

er
. 

D
el

st
ud

ie
 

Sy
ft

e 
D

el
ta

ga
re

 
M

et
od

 fö
r 

in
sa

m
lin

g 
In

sa
m

lin
gs

år
A

na
ly

s 
St

at
us

 

I 
A

tt
 u

tv
ec

kl
a 

oc
h 

va
lid

er
a 

en
 

en
kä

t o
m

 s
yn

 p
å 

sa
m

ve
te

 b
la

nd
 

vå
rd

ar
e.

 

44
4 

un
de

rs
kö

te
rs

ko
r,

 s
ju

ks
kö

te
rs

ko
r,

 

ba
rn

m
or

sk
or

 o
ch

 lä
ka

re
 

E
nk

ät
 S

yn
 p

å 
sa

m
ve

te
 

(P
er

ce
pt

io
ns

 o
f 

C
on

sc
ie

nc
e 

Q
ue

st
io

nn
ai

re
 P

C
Q

) 

20
02

-2
00

3 
D

es
kr

ip
ti

v 
st

at
is

ti
k 

oc
h 

ex
pl

or
at

iv
 fa

kt
or

an
al

ys
 

(P
ri

nc
ip

al
 C

om
po

ne
nt

 
A

na
ly

si
s 

PC
A

) 

Pu
bl

ic
er

ad
 

II
 

A
tt

 v
id

ar
eu

tv
ec

kl
a 

en
 e

nk
ät

 s
om

 

sk
at

ta
r 

m
or

al
is

k 
kä

ns
lig

he
t b

la
nd

 
vå

rd
ar

e.
 

27
8 

un
de

rs
kö

te
rs

ko
r,

 s
ju

ks
kö

te
rs

ko
r 

oc
h 

lä
ka

re
 

E
nk

ät
 M

or
al

is
k 

ly
hö

rd
he

t (
M

or
al

 
se

ns
it

iv
it

y 
Q

ue
st

io
nn

ai
re

 M
SQ

-R
) 

20
02

-2
00

3 
D

es
kr

ip
ti

v 
st

at
is

ti
k 

oc
h 

ex
pl

or
at

iv
 fa

kt
or

an
al

ys
 

(P
ri

nc
ip

al
 C

om
po

ne
nt

 
A

na
ly

si
s 

PC
A

) 

Pu
bl

ic
er

ad
 

II
I 

A
tt

 s
tu

de
ra

 s
am

ba
nd

et
 m

el
la

n 
sy

n 
på

 s
am

ve
te

, m
or

al
is

k 

kä
ns

lig
he

t o
ch

 u
tb

rä
nd

he
t i

 
ps

yk
ia

tr
is

k 
ve

rk
sa

m
he

t. 

10
1 

m
en

ta
ls

kö
ta

re
, s

ju
ks

kö
te

rs
ko

r,
 

ps
yk

ol
og

er
, s

oc
io

no
m

er
, l

äk
ar

e,
 

ps
yk

ot
er

ap
eu

te
r,

 a
rb

et
st

er
ap

eu
te

r,
 

sj
uk

gy
m

na
st

er
 o

ch
 a

rb
et

sl
ed

ar
e 

in
om

 
ps

yk
ia

tr
is

k 
vå

rd
  

PC
Q

, M
SQ

-R
 o

ch
 

M
as

la
ch

 u
tb

rä
nd

he
ts

 

in
st

ru
m

en
t (

M
as

la
ch

 
B

ur
no

ut
 I

nv
en

to
ry

 
M

B
I)

 

20
03

 
D

es
kr

ip
ti

v 
st

at
is

ti
k 

oc
h 

kl
us

te
r 

an
al

ys
 

(d
en

dr
og

ra
m

) 

M
an

us
 

IV
 

A
tt

 b
es

kr
iv

a 
sj

äl
vt

rö
st

 b
la

nd
 

vå
rd

ar
e 

oc
h 

vå
rd

yr
ke

ss
tu

de
ra

nd
e.

 

16
8 

vå
rd

ar
e 

oc
h 

vå
rd

yr
ke

ss
tu

de
ra

nd
e 

Sk
ri

vn
a 

re
do

gö
re

ls
er

 
20

02
 

K
va

lit
at

iv
 in

ne
hå

lls
an

al
ys

 
Pu

bl
ic

er
ad

 

V
 

A
tt

 b
el

ys
a 

in
ne

bö
rd

er
 a

v 
at

t l
ev

a 
m

ed
 d

ål
ig

t s
am

ve
te

 i 
ps

yk
ia

tr
is

k 
ve

rk
sa

m
he

t. 

T
io

 m
en

ta
ls

kö
ta

re
, s

ju
ks

kö
te

rs
ko

r 
oc

h 
an

dr
a 

pr
of

es
si

on
er

 in
om

 p
sy

ki
at

ri
sk

 
vå

rd
 v

al
da

 u
ti

fr
ån

 s
ka

tt
ni

ng
ar

 a
v 

sa
m

ve
te

t s
et

t s
om

 e
n 

bö
rd

a 
re

sp
. i

ck
e 

bö
rd

a 

N
ar

ra
ti

va
 in

te
rv

ju
er

 
20

06
 

Fe
no

m
en

ol
og

is
k 

he
rm

en
eu

ti
k 

In
sk

ic
ka

d 

  

26



 

Deltagare 

Delstudie I 

Urvalet av deltagare i delstudierna I och II var ett bekvämlighetsurval eftersom vi antog att alla 

vårdare oavsett yrken, har erfarenhet av dåligt samvete och moralisk känslighet och därför kan ta 

ställning till enkäternas påståenden. Deltagare i delstudie I (n = 444) var bosatta i olika regioner i 

Sverige med övervikt på norra Sverige. Tre olika grupper av vårdare ingick i delstudien: (1) alla 

vårdare som arbetade inom den kommunala vården i en medelstor kommun i norra Sverige (n = 

155), (2) ett bekvämlighetsurval som bestod av barnmorskor i norra Sverige (n = 120) och 30 erfarna 

vårdare inom ett sjukhus (n = 150), (3) deltagare i en nationell sjukvårdskonferens som valde att 

besvara enkäterna ”Samvete i vården” (bestående i sin helhet av enkäterna PCQ, SCQ, MSQ-R, 

MBI, Inre styrka och Socialt stöd, se Glasberg 2007) vid konferenstillfället eller via post (n = 139). 

 

Delstudie II 

Deltagare i delstudie II (n = 278) var samma som i delstudie I med undantag för grupp (2) som 

endast besvarade första enkäten. I delstudien ingick således (1) vårdare som arbetade inom den 

kommunala vården i en medelstor kommun i norra Sverige (n = 155) och (2) deltagare i en nationell 

sjukvårdskonferens som valde att besvara enkäterna ”Samvete i vården” endast vid konferenstillfället 

(n = 123). 

 

Delstudie III 

Delstudie III var en tvärsnittstudie av all vårdare (n = 167) som hösten 2003 arbetade inom den 

psykiatriska vården i två sjukvårdsdistrikt i norra Sverige. Av de 107 som besvarade enkäterna 

exkluderades sex sekreterare som inte hade terapeutisk kontakt med patienter. I delstudien ingick 101 

vårdare inom psykiatrisk vård: mentalskötare och sjuksköterskor (n = 65), psykologer (n = 12), 

socionomer (n = 11), läkare (n = 4), psykoterapeuter (n = 3), arbetsterapeuter (n = 3), sjukgymnaster 

(n = 1) och arbetsledare med patientkontakt (n = 2). Den genomsnittliga åldern var 50 år (28-65 år) 

och den genomsnittliga erfarenheten av vårdarbete var 21,4 år (0-42 år). 

 

Delstudie IV 

Urvalet för delstudie IV var också ett bekvämlighetsurval eftersom vi även här antog att människor 

har erfarenhet av att använda egna strategier när de behöver tröst och de studerande var tillgängliga 
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och villiga att delta i delstudien. Deltagarna i delstudie IV var 168 studenter inom olika vårdyrken 

(erfarna sjuksköterskor som studerade till specialistsjuksköterskor, blivande sjuksköterskor med 

erfarenhet från klinikförlagd utbildning och arbetsterapeut-, sjukgymnast-, biomedicinska analytiker- 

samt läkarstuderande) som befann sig på Institutionen för omvårdnad under juni 2002 och som 

valde att skriftligt besvara frågan om vad de gör när de behöver tröst i stressfyllda situationer. 

 

Delstudie V 

I delstudie V ingick tio av de deltagare som hade besvarat enkäten i delstudie III, gett samtycke till 

intervju och representerade en variation av svar på påståendet i PCQ ”jag måste döva mitt samvete 

för att kunna stanna kvar i vården” i faktorn ”börda”. Både Glasberg et al (2007a; b), Juthberg et al 

(2007a; b) och delstudie III har visat att denna uppfattning korrelerade statistiskt signifikant med 

skattning av utbrändhet. Att behöva respektive inte behöva döva sitt samvete för att kunna stanna 

kvar i vården bedömdes därför vara ett viktigt urvalskriterium för att fånga en så bred erfarenhet som 

möjligt av att leva med dåligt samvete. Vid likvärdiga poäng togs hänsyn till poäng i det andra 

påståendet som utgör den faktor i PCQ som kallas ”börda” nämligen: ”mitt samvete är alltför 

strängt”. Sju kvinnor och tre män ingick i delstudien. Nio var sjuksköterskor respektive skötare som 

arbetade med terapeutiska samtal. En deltagare tillhörde en annan profession och arbetade också med 

terapeutiska samtal. 

 

Etiska överväganden 

Delstudierna har godkänts av etiska kommittén vid medicinska fakulteten, Umeå universitet (I-III 

och V – dnr 01-386, IV dnr 98-356). Deltagare i delstudierna I, II och III har fått muntlig och/eller 

skriftlig information om studien (deltagare i delstudien IV endast muntlig och deltagare i delstudien 

V endast skriftlig) där också möjligheten att avstå från och avbryta påbörjat deltagande meddelades. 

Konfidentiell behandling av data utlovades. En returnerad och besvarad enkät betraktades som ett 

medgivande. Deltagare i delstudie IV hade fått en skriftlig förfrågan om de kunde tänkas ställa upp 

för en intervju. Enkäter och intervjuer avidentifierades och kodnyckeln förvarades inlåst. De skrivna 

berättelserna innehöll förutom kön och ålder ingen identifikationsuppgift. Alla data har behandlats 

konfidentiellt och förvarats i låsta utrymmen. 

 

I en intervjusituation finns risk för att intervjupersoner kan uppleva obehag när svåra känslor berörs. 

Beredskap för att följa upp intervjun fanns. Ingen av intervjupersonerna har tagit kontakt med 
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intervjuaren för uppföljning och de muntliga kommentarerna efter avslutad intervju har visat på en 

uppskattning av att få tala om situationer som inte annars berörs och att kunna dela med sig av sin 

erfarenhet. 

 

Datainsamling 

För delstudierna I och II samlades data med hjälp av två nykonstruerade enkäter PCQ och MSQ-R. 

Dessa två enkäter presenteras i sin helhet i Appendix eftersom konstruktion och validering ingår som 

delstudie I och II i föreliggande avhandling. För delstudie III samlades data med hjälp av PCQ, 

MSQ-R och MBI (Maslach’s Burnout Inventory). I delstudierna I och II insamlades data i tre 

respektive två olika grupper där vårdarna muntligt och/eller skriftligt ombads att besvara enkäten i 

häftet. I båda fallen delades också skriftlig information ut om studiens syfte och mål. I delstudierna 

III och V blev först klinikernas ledning tillfrågade och informerade om studien. Efter deras 

medgivande skickades enkäter till samtliga personer som var anställda i den öppna och slutna 

psykiatriska vården i två sjukvårdsregioner i norra Sverige, åtföljda av information om studiens syfte, 

mål och kontaktpersoner. 

 

Enkäter 

Syn på samvete (Perceptions of Conscience Questionnaire PCQ) utvecklades som en del av denna 

avhandling. Syn på samvete (PCQ) består av 15 påståenden om samvete, som reflekterar olika vanliga 

uppfattningar om samvetets ursprung, funktion och betydelse. Svaren ges på en sexgradig Likert-skala 

där 1 står för ” nej, tar helt avstånd” och 6 för ”ja, instämmer helt”. I delstudie I utvecklades och 

validerades enkäten och i delstudie III användes den i en annan grupp deltagare för att undersöka 

relationen mellan moralisk känslighet och syn på samvetet samt relationen mellan skattningar av syn 

på samvete, moralisk känslighet och utbrändhet. Enkäten bedöms vara valid för svenska förhållanden 

och har använts av Glasberg et al (2007 a; b) och Juthberg et al (2007a; b) (se Appendix). 

 

Moralisk känslighet (Moral Sensitivity Questionnaire MSQ-R) utvecklades som en del av denna 

avhandling. Moralisk känslighet (MSQ-R) är en vidareutveckling av tidigare enkät om moralisk 

känslighet (Moral Sensitivity Questionnaire, Lützén et al 1994) och består av nio påståenden som 

deltagarna tog ställning till genom att markera den siffra som bäst överensstämde med deras 

uppfattning på en sexgradig Likert-skala där 1 står för ”instämmer inte alls” och 6 för ”instämmer 

helt och hållet”. I delstudie II utvecklades och validerades enkäten och i delstudie III användes den i 
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en annan grupp av deltagare för att undersöka relationen mellan skattningar av moralisk känslighet 

och syn på samvete samt relationen mellan skattningar av moralisk känslighet, syn på samvete och 

utbrändhet. Enkäten bedöms vara valid för svenska förhållanden och har använts av Glasberg et al 

(2007 b) (se Appendix). 

 

Utbrändhet skattades med hjälp av den svenska översättningen av Maslach Burnout Inventory (MBI) 

(Hallsten 1985, Maslach et al 1996) och användes i delstudie III för att undersöka sambandet mellan 

skattningar av syn på samvete, moralisk känslighet och utbrändhet. MBI består av tre subskalor: 

emotionell utmattning (Emotional Exhaustion EE) som innehåller nio av totalt 22 påståenden, 

depersonalisation (Depersonalisation DP) som innehåller fem av totalt 22 påståenden och 

arbetsprestation (Personal Accomplishment PA) som innehåller åtta av totalt 22 påståenden. 

Deltagarna tar ställning till påståenden på en sjugradig Likert skala genom att markera hur ofta de 

känner sig i enlighet med ett antal påstående, där 0 står för ”aldrig” och 6 för ”dagligen”. Det finns 

kritik riktad mot arbetsprestationsskalan (PA subskalan) på grund av dess instabilitet (Shirom 2003). 

I likhet med andra svenska forskare (t.ex. Perski et al 2002) använde vi endast EE subskalan och DP 

subskalan i delstudie III. Höga poäng på EE subskalan och låga poäng på DP subskalan indikerar 

ökad risk för utbrändhet. 

 

Skriftliga redogörelser 

För delstudie IV samlades data med hjälp av skriftliga redogörelser om tröst. Deltagarna ombads 

muntligt att så utförligt som möjligt skriva ner vad de gjorde när de upplevde att de behövde tröst 

och instruerades att relatera till vardagliga situationer som genererar stress. En del deltagare 

poängterade att tröst kan se olika ut i olika situationer och angav sina vanligaste sätt att söka tröst. 

Andra beskrev vad de gjorde i specifika situationer. Åter andra valde att endast punktvis beskriva 

olika sätt att finna tröst. Totalt inlämnades 168 skriftliga redogörelser som varierade mellan några få 

punkter till två A 4 sidor handskriven text. 

 

Intervjuer 

För delstudie V genomfördes intervjuer med tio vårdare inom psykiatrisk vård. De besvarade 

enkäterna PCQ, MSQ-R och MBI refererade i delstudierna I-III och samtyckte till att bli 

intervjuade. Deltagarna kontaktades via telefon för att bestämma tid och plats för intervju. 

Intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem, på deras arbetsplats eller i annan lämplig lokal. 
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Deltagarna ombads att fritt berätta om arbetssituationer i sitt arbete som skapar dåligt samvete. 

Öppna frågor liksom utforskande frågor användes för att stimulera berättandet som t.ex. ”Hur tänkte 

du då?” och ”Vad gjorde du då?” (jfr Mishler 1986). Intervjuerna tog i genomsnitt en timme, 

spelades in på band och skrevs ut ordagrant, inklusive icke-verbal information såsom tystnad, pauser, 

skratt eller suckar. Totalt omfattade de tio utskrivna intervjuerna 56 720 ord. 

 

Analys av data 

Statistisk analys 

Beskrivande statistik och principal komponentanalys (PCA) tillämpades i delstudierna I och II för 

validering av de nya enkäterna. För analyserna användes dataprogrammet SPSS, version 11.0 (I, II), 

version 15 (III) (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) och statistiskt programspråk R (R Development 

Core Team 2005). Deskriptiv statistik som medelvärde, median, standard- deviation, frekvenser och 

range användes för att ge en översikt av data. I delstudierna I och II användes PCA för 

begreppsvalidering dvs. för att visa strukturen i enkäterna och kongruens med teori och empiri (jfr 

Polit & Beck 2006 p 382; Dawson & Trapp 2001 p 255). Det stora antalet deltagare i delstudie I 

möjliggjorde en intern validering där faktorernas stabilitet prövades. Fyra slumpmässigt valda grupper 

av deltagare kunde skapas och PCA genomfördes med liknande resultat i varje grupp som i den 

ursprungliga gruppen. I delstudie III användes hierarkisk klusteranalys (Gordon 1999) för att visa 

mönstret i relationen mellan olika påståenden i enkäterna PCQ och MSQ-R och hur dessa 

påståenden relaterade till summa index av utbrändhet. För de multivariata beräkningarna i delstudie 

III transformerades data med skev distribution (jfr Tabachnick & Fidell 2001) och summa index på 

subskalorna EE och DP i MBI beräknades. Resultaten standardiserades med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient r. För att validera den hierarkiska klusteranalysen internt, genomfördes också 

PCA med i grunden liknande mönster som den hierarkiska klusteranalysen visade. 

 

Tolkning av text 

Texterna i delstudierna IV och V analyserades med hjälp av de kvalitativa metoderna tematisk 

innehållsanalys (IV) och fenomenologisk hermeneutik (V). 

 

Tematisk innehållsanalys är en systematisk kvalitativ metod för att beskriva ett fenomen (Polit & Beck 

2006 pp 404-5). Den kvalitativa tematiska innehållsanalysen fokuserar på beskrivning av både 

likheter och skillnader i en text (Graneheim & Lundman 2004). Ett sätt att använda metoden är att 
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texten bildar en analysenhet som delas in i meningsenheter - ord, utsagor eller delar av text relaterade 

till samma innebörd – som kodas och abstraheras till subtema och tema (cf Baxter 1994). Koder 

används som etiketter som beskriver innehållet i meningsenheterna. Ett antal koder förs samman till 

subteman. Subtemana abstraheras till teman. Det kontextuella sammanhanget ger mening som är 

viktig för tolkning (Graneheim & Lundman 2004). Tematisk innehållsanalys valdes för att analysera 

de skriftliga redogörelserna om tröst. 

 

All text i de skriftliga redogörelserna utgjorde en analysenhet och lästes igenom flera gånger. Vid 

genomläsningen markerades meningsenheter som utgjordes av ord, meningar eller stycken som 

relaterade till syftet. Meningsenheterna kodades utifrån innebörd. Koderna jämfördes utifrån likheter 

och olikheter, sorterades och abstraherades till subteman. Då texten handlade om det mänskliga 

fenomenet att trösta sig var koderna inte alltid ömsesidigt uteslutande utan vissa meningsenheter 

kunde sorteras in under flera koder. Till exempel kunde ”jag brukar gråta en skvätt” sorteras under 

flera koder: att få ur sig, att få lätta sina känslor eller att uttrycka sina känslor. När beskrivningarna 

enbart innehöll enstaka aktiviteter t.ex. jag gråter, sorterades de utifrån den förståelse som de mera 

utförliga beskrivningarna gav t.ex. Att gråta ger lättnad. Reflektion över identifierade subteman 

pekade mot ett sätt att finna tröst som påminde om tröst till barn. Genomgång av litteratur om tröst 

ledde till begreppen ”regression i jagets tjänst” och ”objektrelation” dvs. den tidigt inlärda förmågan 

att hantera obehag och ångest, sammanfattad av Winnicott (1953, 1971). Winnicotts teori vägledde 

tolkningen som mynnade ut i temana Ingression och Transcendens. Olika sätt att beskriva och tolka 

data prövades och analysprocessen innebar en pendling mellan text och subteman som så småningom 

länkades ihop till två teman, som vi ansåg utgjorde den bästa beskrivningen av data. Delstudien 

fungerade som en del av förförståelse i tolkningsprocessen i den sista delstudien (V). 

 

Fenomenologisk hermeneutik är en metod för tolkning av innebörder inspirerad av Ricoeur (1976). 

Metoden har utvecklats av Lindseth och Norberg (2004) och har använts upprepade gånger för 

tolkning av etiskt svåra situationer som innehåller ”den levda etiken” dvs. moral och det etiska 

tänkandet som inte alltid låter sig enkelt beskrivas utan uttrycks både verbalt i berättelserna och non-

verbalt i pauser, suckar, gråt etc. (t.ex. Åström et al 1994; Ericson-Lidman et al 2007a). Texten tolkas 

för att blottlägga den mening som texten pekar mot. I dialektiken mellan förståelse av textens helhet 

och förklaring av dess delar framväxer en tolkning av innebörder i den mänskliga erfarenheten av 
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olika fenomen. Enligt Ricoeur (1976 p 16) kan en levd erfarenhet inte överföras direkt från en person 

till en annan. Det som kan förmedlas är innebörden av den levda erfarenheten. 

 

De bandade intervjuerna skrevs ut ordagrant till text, inklusive pauser, suckar, skratt eller gråt. 

Tolkningen av intervjutexterna gjordes i tre steg: naiv läsning som leder till naiv förståelse, 

strukturanalys som leder till subteman och teman och en kritisk läsning som leder till sammanvägd 

helhetstolkning. Först lästes texten flera gånger med en öppenhet för innebörder av att vara i 

situationer i den psykiatriska vården som ger dåligt samvete. I strukturanalysen, som utgör den 

förklarande delen av analysen, verifierades eller falsifierades den naiva förståelsen. Textavsnitt som 

uttryckte mening – meningsenheter - relaterade till den preliminära förståelsen noterades. 

Meningsenheterna kunde bestå av allt från några ord till meningar och till hela stycken av text. 

Meningsinnehållet i meningsenheterna kondenserades och abstraherades. Meningsenheter med 

likartad innebörd länkades ihop i flera omgångar tills möjliga subteman, som uttryckte innebörder av 

fenomenet, kunde utformas. På så sätt växte förståelsen för innebörder av det studerade fenomenet 

successivt fram. I ett nästa steg abstraherades subtemana till teman. Under hela strukturanalysen är 

texten dekontextualiserad. Sist vidtog en kritisk läsning då förförståelse, forskningsfrågan, naiv 

förståelse, teman, relevant litteratur och kontexten ledde till en sammanvägd förståelse, alltså en 

djupare förståelse av hela texten i sitt sammanhang (jfr Lindseth & Norberg 2004; Ricoeur 1976). 

 

RESULTAT 

Resultaten visar att båda enkäternas (PCQ och MSQ–R) påståenden bildar faktorer med positiv 

innebörd ”tillgång” eller ”styrka” men också faktorer med negativ innebörd ”börda” (I, II). 

Påståenden i Syn på samvete (PCQ) och i Moralisk känslighet (MSQ-R) visar flera gemensamma 

grupperingar när det gäller uppfattningar som kan relateras till betungande ansvarsskyldighet 

(faktorer ”börda”) än när det gäller uppfattningar som kan relateras till upplevelse av moralisk 

integritet (faktorer ”tillgång eller ”styrka”) (III). De påståenden som representerar ”börda” i båda 

enkäterna visar samband med summa index av påståendena som representerar emotionell utmattning 

och depersonalisation (EE och DP) i Maslachs utbrändhetsinventorium (MBI) (III). Upplevelser av 

ansvar, otillräcklighet och maktlöshet väcker självanklagelser och tvivel på sig själv, men samma 

upplevelser utmanar självrespekt och kräver försoning (V). Vägen till försoning går via tröst: tröst av 

andra för att uthärda och en tröstande dialog med sig själv för att bekräfta sin egen värdighet (IV, V). 

Nedan redovisas de fem delstudierna var för sig. 
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Delstudie I 

Syftet med delstudie I var att konstruera och validera en ny enkät avsedd för självskattning av syn på 

samvetets ursprung, funktion och betydelse. Fokus var inte på vad samvete är utan på vad vårdarna 

anser om samvetets ursprung, funktion och betydelse. Påståendena baserades på explorativa intervjuer 

(n = 10) samt på genomgång av litteratur om samvete. Femton påståenden begreppsvaliderades med 

hjälp av faktoranalys i en grupp av 444 vårdare (för påståenden se Appendix). En explorativ principal 

komponentanalys visade sex faktorer som pekar på sex underliggande strukturer av syn på samvete. 

De sex faktorerna med Eigenvalue >0,9 utgjorde 61.5 % av kumulativ varians och benämnde 

samvete sett som (förklarad varians inom parentes): 1) Auktoritet (19,2 %) som omfattar påståendena 

6, 10, 14, 15; 2) Varningssignal (12,0 %) som omfattar påståendena 3, 4, 5; 3) Känslighetskrävande 

(9,3 %) som omfattar påståendena 1, 2, 10; 4) Tillgång (7,7 %) som omfattar påståendena 7,8; 5) 

Börda (7,2 %) som omfattar påståendena 11, 12 samt 6) Kulturberoende (6,1 %) som omfattar 

påståendena 9, 13 (Tabell 2). Varje faktor omfattar således två till fyra påståenden med laddningar 

>0,45. Som en intern validering av faktorernas stabilitet genomfördes principal komponentanalys på 

fyra slumpmässigt valda grupper inom de 444 besvarade enkät. Alla fyra grupper visade liknande 

mönster av faktorer. 
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Tabell 2. Faktorer och påstående i enkäten Syn på samvete (PCQ) 

FAKTOR PÅSTÅENDE 

Auktoritet 6. Samvetet bör 
följas oavsett vad 
andra tycker 

10. Samvetet 
tystnar om man 
inte lyssnar till det 

14. Gud talar 
genom samvetet 

15. Genom att 
följa samvetet 
utvecklas jag som 
människa 

Varningssignal 3. Det går inte att 
komma undan 
samvetets röst 

4. Samvetet varnar 
oss för att skada 
oss själva

5. Samvetet 
varnar oss för att 
skada andra  

 

Känslighetskrävande 1. Samvetets röst 
måste tolkas 

2. Det behövs inre 
stillhet för att 
kunna höra 
samvetets röst 

10. Samvetet 
tystnar om man 
inte lyssnar till det 

 

Tillgång 7. På min 
arbetsplats kan jag 
uttrycka vad mitt 
samvete säger 

8. Jag följer 
samvetet i mitt 
arbete 

  

Börda 11. Jag måste döva 
mitt samvete för 
att kunna stanna 
kvar i vården 

12. Mitt samvete 
är alltför strängt 

  

Kulturberoende 9. Samvetet kan 
ge felaktiga 
signaler 

13. Samvetet ger 
uttryck för 
samhällets 
värderingar 

  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att spridning av svar och litet internt bortfall (<12 %) talar för 

tillräcklig känslighet och acceptans bland informanter. Det finns inte något ”rätt” eller ”fel” sätt att se 

på samvete och något index kan därför inte beräknas. Faktorerna är konsistenta med teorier om 

samvete och med empiriska studier om vårdarnas uppfattningar och upplevelser i etiskt svåra 

situationer. 

 

Delstudie II 

Syftet med delstudie II var att vidareutveckla och validera en enkät avsedd för självskattning av 

moralisk känslighet. Vidareutveckling innebar anpassning till olika verksamheter och till dagens vård. 

Relevant litteratur och en redan existerande enkät (Moral Sensitivity Questionnaire, Lützén et al 

1994), avsedd främst för psykiatrisk kontext, användes för att formulera nya påstående. Nio 
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påståenden valdes efter diskussioner inom Samvetsstressprojektets forskargrupp och testades bland 

278 vårdare. En explorativ principal komponentanalys visade tre faktorer som pekar på tre 

underliggande strukturer: 1) Känsla av moralisk börda som omfattar påståendena 4, 6, 7, 8; 2) Känsla 

av moralisk styrka som omfattar påståendena 2, 3, 5; 3) Känsla av moraliskt ansvar som omfattar 

påståendena 1, 9 (Tabell 3). De tre faktorerna hade Eigenvalue >1. Varje faktor omfattar således två 

till fyra påståenden med laddningar >0,55. 

 

Tabell 3. Faktorer och påstående i enkäten Moralisk känslighet (MSQ-R) 

FAKTOR PÅSTÅENDE 

Känsla av moralisk 
börda 

4. Min förmåga att 
uppfatta patienters 
behov medför att 
jag ofta gör mer än 
jag orkar  

 

6. Jag upplever det 
som mycket tungt 
att bära de känslor 
som väcks i mötet 
med en patient som 
har det svårt  

 

7. I mitt möte med 
patienter är jag 
alltid uppmärksam 
på balansen mellan 
möjligheten att 
göra gott och risken 
att göra ont 

8. Min förmåga att 
uppfatta patienters 
behov medför att 
jag ofta hamnar i 
situationer där jag 
känner mig 
otillräcklig 

Känsla av moralisk 
styrka 

2. Min förmåga att 
uppfatta patienters 
behov är till stor 
hjälp i mitt arbete  

 

3. Jag har en 
mycket god 
förmåga att känna 
hur jag kan tala om 
svåra saker med 
patienten  

5. Jag har en 
mycket god 
förmåga att 
uppfatta när en 
patient far illa  

 

 

Känsla av 
moraliskt ansvar 

1. Jag upplever 
alltid att jag har 
ansvar för att 
patienten får god 
vård även om 
resurserna är 
otillräckliga  

9. Det är lätt att 
veta vad som är 
gott eller ont för 
patienten när jag 
kan arbeta efter 
fastställda rutiner 
och regler 

  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att spridning av svar och litet internt bortfall talar för tillräcklig 

känslighet och acceptans bland informanter. Det finns inte något ”rätt” eller ”fel” sätt att se på 

moralisk känslighet och något index kan därför inte beräknas. Faktorerna är konsistenta med teorier 

om moralisk känslighet och med empiriska studier av vårdarnas upplevelser i etiskt svåra situationer. 

Resultatet lyfte fram nya frågor om den moraliska känslighetens samband med dåligt respektive gott 

samvete. 
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Delstudie III 

Syftet med delstudie III var att studera samband mellan påståenden i Syn på samvete (PCQ), 

påståenden i Moralisk känslighet (MSQ-R) och summa index i Utbrändhet (EE och DP subskalorna 

av MBI) i öppen och sluten psykiatrisk verksamhet (Tabell 4 och 5, för samtliga påståenden se 

appendix). Svarsfrekvenserna (Figurer 1 och 2 i III) visar vid dikotomisering av den sex-gradiga 

Likert-skalan, att ca 90 % helt eller delvis instämde i påståendena som utgjorde faktorerna ”tillgång” i 

PCQ och ”moralisk styrka” i MSQ-R, samtidigt som ca 36 % helt eller delvis instämde i påståendena 

som formade faktorn ”börda” i PCQ och ca 65 % i påståenden som formade faktorn ”moralisk 

börda” i MSQ-R. Medelvärde av EE-skalan var 22 (range 1-48) och av DP-skalan 5 (range 0-23). 

Enligt Maslach et al (1996) är gränsvärden för höga värden på EE-skalan 21 och för höga värden på 

DP-skalan 8 för vårdare inom psykiatrisk verksamhet. I klusteranalysen bildades tre kluster (Figur 3 i 

III). Endast två av klustren (A och B Tabellerna 1 och 2) hade korrelationskoefficient Pearson’s r 

≥0,50. Det tredje klustrets påståenden med Person’s r <0,50 kan representera påståenden som ”blev 

över” i analysen och dessa tas inte hänsyn till i tolkningen. Kluster A bestod av PCQ påståenden och 

ett MSQ-R påstående, samtliga med positiv innebörd och tolkades som upplevelse av moralisk 

integritet. Kluster B bestod av PCQ påståenden och MSQ-R påståenden med negativ innebörd samt 

summa index av EE och DP-skalorna och tolkades som upplevelse av betungande ansvarsskyldighet. 

 

 

Tabell 4. Kluster A visar påståenden i PCQ och MSQ-R, tolkade som upplevelser av moralisk integritet 

Kluster A 

Sub-kluster A 1 Sub-kluster A 2 
PCQ 1. Samvetets röst måste tolkas 
(känslighetskrävande) 

MSQ-R 2. Min förmåga att uppfatta patientens 
behov är till stor hjälp i mitt arbete (känsla av 
moralisk styrka) 

PCQ 7. På min arbetsplats kan jag uttrycka vad mitt 
samvete säger (tillgång) 

PCQ 2. Det behövs inte stillhet för att kunna höra 
smavetets röst (känslighetskrävande) 

PCQ 8. Jag följer samvetet i mitt arbete (tillgång) PCQ 4. Samvetet varnar oss för att skada oss själva 
(varnande) 

PCQ 15. Genom att följa samvetet utvecklas jag som 
människa (auktoritet) 

PCQ 5. Samvetet varnar oss för att skada andra 
(varnande) 

PCQ 3. Det går inte att komma undan samvetets röst 
(känslighetskrävande) 

 

PCQ 6. Samvetet bör följas oavsett vad andra tycker 
(auktoritet) 
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Tabell 5. Kluster B visar påståenden i PCQ, MSQ-R och summa index i EE och DP, tolkade som 

upplevelser av betungande ansvarsskyldighet. 

Kluster B 

Sub-kluster 1 B Sub-kluster 2 B 
MSQ-R 8. Min förmåga att uppfatta patientens 
behov medför att jag ofta hamnar i situationer där 
jag känner mig otillräcklig (känsla av moralisk 
börda) 

Summa index Depersonalisation (DP) 

MSQ-R 4. Min förmåga att uppfatta patienters 
behov medför att jag ofta gör mer än jag orkar 
(känsla av moralisk börda) 

MSQ-R 1. Jag upplever ALLTID att jag har ansvar 
för att patienten får god vård även om resurserna är 
otillräckliga (känsla av moraliskt ansvar) 

Summa index Emotionell utmattning (EE) PCQ 13. Samvetet ger uttryck för samhällets 
värderingar (kulturberoende) 

MSQ-R 6. Jag upplever det som mycket tungt att 
bära de känslor som väcks i mötet med en patient 
som har det svårt (känsla av moralisk börda) 

 

PCQ 11. Jag måste döva mitt samvete för att 
kunna stanna kvar i vården (börda) 

 

PCQ 12. Mitt samvete är alltför strängt (börda)  

PCQ 9. Samvetet kan ge felaktiga signaler 
(kulturberoende) 

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att sammansättningen av klustren A och B kan förstås utifrån 

Lögstrups (1956/1994) etiska teori om det outtalade, ensidiga och radikala etiska kravet. Det verkar 

som om vårdarna uppskattade sitt samvete när de lyckades tolka det etiska kravet (kluster A) och 

kände betungande ansvarsskyldighet när de hade svårt att tolka det etiska kravet. Lögstrup menar att 

det dåliga samvetet kan smärta så mycket att vi frestas att stänga av det. Fromm (1947/1982) anser 

att försök att tysta sitt samvete är förenat med känslor av trötthet, likgiltighet och ångest. Fromm 

menar också att om vi har mera av det auktoritära samvetet som oreflekterat anammar andras värden, 

påverkas vår person (self) destruktivt. Det verkar som de vårdare som var alltför tyngda av sitt 

samvete och dövade det, löpte större risk för emotionell utmattning medan de vårdare som alltid 

kände ansvar men uppfattade samvetet endast som en kulturfaktor, löpte större risk för 

depersonalisation. 
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Delstudie IV 

Syftet med delstudie IV var att beskriva självtröst bland vårdare och vårdyrkesstuderande. Resultatet 

visar att vårdare och blivande vårdare beskriver tröst i två olika riktningar: som förmåga att visa 

omsorg om sig själva (ingression) och som förmåga att känna samhörighet med livet, människor 

och/eller Gud (transcendens) (Tabell 4). Utifrån den speciella situation som initierade behov av tröst, 

beskrev informanter ingression som förmåga att avlasta eller avleda svåra känslor, ta hand om sig själv 

och dra sig undan för att vila, eller försöka bekräfta sin värdighet. Transcendens beskrevs som förmåga 

att kunna öppna upp sina sinnen för havet, fågelsång, dofter och vyer som riktar uppmärksamhet 

mot ögonblicket och närvaro och som en förmåga att finna nya perspektiv som skapar mening och 

realistiska proportioner på deras problem. 

 

Tabell 6. Teman och subteman i delstudie IV 

Teman Subteman Koder 

Ingression Att avlasta Att få ur sig, att lätta sitt sinne, att uttrycka sina 
känslor 

 Att avleda Att vara aktiv, att använda konst för att drömma sig 
bort, att har roligt 

 Att ha omsorg om sig själv Att ha det bekvämt, att unna sig, att få vara med sina 
kära och må gott 

 Att dra sig undan Att vilja vara ensam, att stärka sig, att ta time-out 

 Att bekräfta sin värdighet Att stärka sitt självförtroende, att söka bekräftelse, att 
belöna sig själv 

Transcendens Att öppna upp Att kontemplera, att söka sig till livets källor 

 Att finna nya perspektiv Att ändra perspektiv, att förstå sammanhang, att 
uppleva mening 

 

Både ingression och transcendens kan förstås utifrån Winnicotts (1953) objektrelations teori om hur 

barn lär sig att hantera ångest och obehag. Även Sterns (1985) teori om spädbarnets pre-verbala jag 

och sättet att tona in världen kan ses som bakgrund till hur tröst kommer till uttryck med hjälp av 

icke-verbala strategier. De tidigt förvärvade kroppsliga förnimmelserna av behag är en viktig del i 

tröst. Det lilla barnets inlärda förmåga omvandlas i vuxenlivet till att söka tröst i natur, kultur eller i 

förmåga till transcendens. Samtidigt finns mogna former av de tidigare lärda mönstren som tröstade 

t.ex. att söka tröst hos föräldrar och bli visad omsorg, kärlek och uppmuntran.  
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Delstudie V 

Syftet med delstudie V var att belysa innebörder av att leva med dåligt samvete i psykiatrisk 

verksamhet. Resultatet visar att en innebörd av att leva med dåligt samvete är att inse att ens 

otillräcklighet gör att man oavsiktligt sviker patienter samt att kämpa för att behålla sin självrespekt. 

Denna innebörd bygger på två teman som presenteras i Tabell 5. Det första temat Att konfronteras 

med sin otillräcklighet innebär att bli medveten om sin makt på som har använts till att övertala 

patienter vilket leder till oönskade konsekvenser; att uppleva sig maktlös och inte kunna följa sitt 

samvete och därmed svika dem man känner moraliskt ansvar för; och vidare, att känna sig anklagad 

och anklaga sig själv när man möter kritik och kritiserar sig själv. I det andra temat Att kämpa för att 

se sig själv som ”god nog” uttrycks en kamp för att uthärda genom att dela sina känslor av skuld och 

maktlöshet med betrodda kolleger dvs. visa sin sårbarhet och finna tröst i en ”vi-känsla”; och vidare, 

att söka gränser för sitt moraliska ansvar och komma fram till försoning med egen och andras 

otillräcklighet. 

 

Tabell 7. Teman och subteman i delstudie V 

Teman Subteman 

Att konfronteras med sin otillräcklighet Att utöva sin makt på gränsen till maktmissbruk 

Att inte kunna följa sitt samvete 

Att känna sig anklagad och anklaga sig själv 

Att kämpa för att se sig själv som ”god nog” Att dela känslor av skuld och maktlöshet 

Att försonas med egen och andras tillkortakommanden

 

Den sammanvägda förståelsen pekar på att vårdare upplever dåligt samvete som ett svek mot det 

ansvar som det tysta men radikala etiska kravet lägger på dem i mötet med sårbara patienter och deras 

familjer (jfr Lögstrup 1956/1994). Det dåliga samvetet konfronterar vårdare med otillräcklighet och 

känslor av skuld och skam. De sviker utan att vilja det och de känner sig själva svikna. 

Motsägelsefulla budskap från samhället (vården ska vara god men får inte kosta), ständigt ökande 

krav som organisationen lastar på dem, kritik från ledning och massmedia, anmälningar, överfall och 

självkritik skapar en diffus känsla av att inte duga, som individ och som kollektiv. Vårdare kämpar för 

att se sig själva som ”goda nog”. För att uthärda sin otillräcklighet söker de tröst hos kolleger. 

Skulden går att hantera men skammen angår identiteten. Den kräver ett frikännande som kommer 

från samvetet, en försoning mellan den ideala självbilden och det självförakt som strävan att motsvara 
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idealet kan ge upphov till, och visar sig som en försoning med otillräckligheten. Försoningen går via 

tröst. I kommunion med sig själv och andra söker och finner vårdare ett fungerande förhållningssätt. 

Som goda nog kan de vända uppmärksamheten från sin otillräcklighet till sina patienter och uppleva 

meningsfullhet och yrkesstolthet. 

 

DISKUSSION OCH REFLEKTION 

Att leva med det dåliga samvetet 

Avhandlingen utgick från två antaganden, dels att vårdares uppfattning om samvetets ursprung och 

betydelse samt erfarenheter av moralisk känslighet har betydelse för uppkomsten av samvetsstress och 

utbrändhet, och dels att tröst är en hanteringsstrategi bland många andra, som kan hjälpa vårdare att 

lindra samvetsstress och leva med dåligt samvete (t.ex. skam och skuld). Resultaten pekar på att 

samvetet påverkar både positivt och negativt det välbefinnande som vanligtvis beskrivs som moralisk 

integritet eller som känsla av helhet och harmoni (III) (jfr Childress 1979). Vidare pekar resultaten på 

att skattningar av syn på samvete och skattningar av moralisk känslighet utgör en moralisk enhet som 

uttrycker känslans, förnuftets och viljans ibland motstridiga röster (III). Samspelet mellan känsla och 

förnuft stämmer väl med skolastikens sätt att beskriva samvete som bestående av synderesis och 

conscientia. Resultaten visar upplevelser av samvetets krav och det ibland tunga ansvaret som skapar 

känslor av otillräcklighet, skam och skuld. Resultaten visar också tillit till samvetets vägledning som 

ger självrespekt och självaktning (I, II, III, V). Att leva med de ibland intensiva känslor som samvetet 

väcker kräver en praktisk visdom (phronesis). Denna praktiska visdom visar sig som en 

självrannsakande process i vilken känslorna tolkas och den ideala självbilden jämkas med upplevelser 

av det självförakt, som jämförelser med idealbilden kan skapa. Försoningen av de två stridande 

bilderna är en försoning med mänsklig otillräcklighet, den egna och den som organisationen lider av 

(V). Den praktiska visdomen medverkar till att tolka känslan på ett sätt som bejakar sårbarhet utan 

att rasera självrespekt och omformar misslyckanden till användbar lärdom. Nedan refererar jag 

”samvete” och dess känslomässiga aspekt ”moralisk känslighet” som samvete utom när användning av 

endera eller båda termerna behövs för förståelsen. 

 

Att svara an på det etiska kravet 

Upplevelser av ansvar, makt, skam, skuld samt vikten av att tolka känslan som samvetet förmedlar kan 

härledas till det etiska kravet, beskrivet av den danske teologen Lögstrup (1956/1994). Det etiska 

kravet handlar om tolkning av den moraliska känslan och handling utifrån tolkningen. Lögstrup 
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(1956/1994) utgår från att tillit är grundläggande i allt mänskligt umgänge. Tillit gör oss sårbara – vi 

blottar oss inför den andre och vi förväntar oss att den andre ska svara an på ett sätt som skyddar vår 

värdighet. Att inte uppfylla denna tysta förväntan handlar om sveket att inte bli tillmöteskommen, 

sedd och bekräftad (s 42). Lögstrup använder sig av metaforen att människan även vid ett kort möte 

”håller något av den andra människans liv i sin hand”(s 48). I vården innebär möten med lidande 

människor att vårdare på ett mycket påtagligt sätt håller deras öde i sina händer. Patienter i utsatta 

situationer måste förlita sig på att vårdare brukar sin makt med kunskap och inlevelse. Mötet med 

lidande kan skapa osäkerhet och ångest över att ha makt över andras liv och därmed ett moraliskt 

ansvar. Resultat i delstudie V visar att samvetet sa ifrån vid svek. Om vårdaren, om än oavsiktligt, 

upplevde sig ha svikit patientens tillit eller missbrukat sin makt, slog det dåliga samvetet till, 

omedelbart eller i efterhand, med känslor av ånger, skam och skuld. 

 

Samvetet gör oss också medvetna om vårt ansvar på förhand. Medvetenhet om ansvar kunde få vårdare 

att göra mer än de orkade (II). Den goda viljan att inte svika patienten gjorde att vårdare tog på sig ett 

alltför stort ansvar och kände skyldighet att själv behöva lösa alla problem. Sådan skyldighet blev så 

småningom så tung att den kunde leda till behov av att döva sitt samvete för att kunna stanna kvar i 

vården (I, III). Känsla av ansvar, som upplevdes orimligt i förhållande till det som var möjligt, skapade 

diffusa känslor av att inte vara god nog (V). Att inte kunna själv eller med hjälp av andra reflektera 

över och tolka gränserna för ansvaret utan leva med en gnagande känsla att inte duga tröttade ut (III, 

V). Samvetets budskap liksom det etiska kravet måste lyssnas till och tolkas (jfr I). Enligt Lögstrup 

(1956/1994) är det etiska kravets röst riktat mot mig för att göra mig medveten om att något står på 

spel, samtidigt som tolkningen av vad som krävs av mig är upp till mig själv. För att kunna tolka det 

etiska kravet förutsätts, förutom empati, också insikt eftersom vi kan förväxla det etiska kravets 

radikalitet med ett gränslöst ansvar för allt och alla (Lögstrup 1965/1994). Att lätta sitt dåliga samvete 

med hjälp av betrodda kolleger som kunde ta emot de kval vårdare kände utan att moralisera, gav 

möjlighet att uthärda svåra känslor och reflektera över ansvaret (V). 

 

Känslans, förnuftets och viljans röst 

Den första förnimmelsen av det dåliga samvetet är känslan att något är fel. Skattningarna visade att 

vårdare upplevde känslan av moralisk börda (II) och en betungande ansvarskyldighet (III) som 

sannolikt var vägledda av deras empatiska förmåga. Den moraliska känsligheten har sin grund i 

utvecklingen av empatisk förmåga (Lovecky 1997) som i sin tur är en del av samvetet (Stilwell et al 
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1997). Att förnimma och känna kan ses som en förutsättning för att kunna tolka och reflektera. Den 

hierarkiska klusteranalysen (se Tabell 4 eller figur 3 i artikel III) visade att i kluster B var följande 

påståenden relaterade till känslomässig utmattning och depersonalisation: upplevelser av 

otillräcklighet, brist på ork, överväldigande ansvar, tunga känslor, behov av att döva sitt samvete samt 

samvetets opålitlighet. I detta kluster blandades skattningarna från PCQ, MSQ-R och MBI. I kluster 

A handlade påståenden om vikten av att lyssna till, tolka och följa sitt samvete för att utvecklas som 

människa. Även i kluster A blandades skattningarna från PCQ och MSQ-R, om än i betydligt 

mindre omfattning. Medan kluster A tydde på reflektion, tydde kluster B på känslor som samvetet 

väcker i människan. Klustrens innehåll kan belysas med den teori som går tillbaka till skolastiken och 

som beskriver samvetet som bestående av två nivåer – synderesis och conscientia. Synderesis avser 

moralisk känsla och conscientia avser den reflektiva sfären som kräver moralisk kunskap för att tolka 

vad känslan pekar på (Fromm 1947/1982 s 123; Leal 1999 p 27; Langston 2001 pp 39-40; Ratzinger 

2007 pp 30-38). Känslan behöver vi ge akt på eftersom den varnar oss för att skada (jfr I) och den 

kräver tolkning som kan bli fel. Det är tolkningen som gör att samvetet är felbart (jfr I). Tolkningen 

kräver kunskap som förutom faktakunskap och åtgärdskunskap också bör innefatta insikt, omdöme, 

inlevelse och förståelse (jfr Pörn 1992). Lögstrup (1956/1994 ss 184-185) framhåller att tolkningen 

av samvetets röst har betydelse för att inför oss själva klargöra motiv för våra handlingar. 

 

Enligt vår tolkning av resultatet representerar kluster A (III) situationer där vårdarna lyckades med att 

tolka känslan och handla utifrån sina tolkningar och därför upplevde de moralisk integritet. Moralisk 

integritet representerar det vardagliga välbefinnandet vi erfar när vi, förankrade i samvetets 

värdesystem, intuitivt följer vårt samvete och uttrycker i handling det vi upplever som gott (jfr 

Tymieniecka 1986 pp 38-42). Det goda samvetet förblir tyst och skapar känsla av inre jämvikt, 

harmoni och helhet (Childress 1979). Moralisk integritet var förknippad med att lyssna till, tolka och 

följa sitt samvete och därmed utvecklas som människa (jfr III). Söderberg et al (1996) beskriver etisk 

integritet som öppenhet, medvetenhet, ansvar, engagemang, gemenskap med patienten och aktivt 

försvar av dennes värdighet. Wiklund (2001) har visat att i arbetet med människor kan ansvaret i den 

mellanmänskliga relationen ge oss upplevelse av mening och personligt värde vilket kan ses som att 

vara god nog som vårdare (jfr V). 

 

Vi tolkade kluster B (III) som betungande ansvarsskyldighet i situationer när vårdarna inte lyckades 

komma vidare i tolkningen av sitt moraliska ansvar. Ansvarsskyldighet kunde uppstå i etiska 
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dilemman, där risken att ta på sig personligt ansvar för situationer utan bra lösningar alltid är stor 

(III, V). Betungande moralisk ansvarsskyldighet (III) kan jämföras med studier om moralisk 

integritet i vilka vårdare beskriver upplevelser av osäkerhet och tvivel på sig själva (Kelly 1998; 

Georges & Grypdonck 2002). Enligt Lögstrup (1956/1994 s 83) kan vi inte slippa ångest över det 

ansvar som följer av makt. Ansvarsskyldighet (III) kan också relateras till Baumans (1995 ss 63-70) 

tes om att ensamhet utmärker det moraliska ansvaret. Enligt Bauman existerar det moraliska ansvaret 

enbart som ett individuellt buret ansvar. Ingen hänvisning till ett ”vi” kan befria oss från samvetskval 

om ansvaret inte uppfylls. Det individuellt burna ansvaret visar sig också i det dåliga samvete vårdare 

hade för kollektivet trots att de själva bedömde att de inte gjort något fel (V).  

 

Otillräcklighet, skam och skuld 

Skattningarna av för mycket ansvar i förhållande till vad man mäktar med, att ständigt känna 

otillräcklighet och behov av att döva sitt alltför stränga samvete var i delstudie III relaterade till 

skattningarna av emotionell utmattning och depersonalisation. Sambanden indikerar att dåligt 

samvete kan vara så svårt att leva med att de alltför tunga känslorna innebär risk för vårdarnas 

psykiska hälsa. Liknande mönster ses också i studier av Glasberg et al (2007a, b) och Juthberg et al 

(2007a, b) som har påvisat statistiskt signifikanta samband mellan nivåer av samvetsstress och nivåer 

av utbrändhet samt att uppfattningen om att vara tvungen att döva sitt samvete för att kunna stanna 

kvar i vården hade statistiskt signifikanta samband med både samvetsstress och utbrändhet. Glasberg 

et al (2007a) har funnit att även andra uppfattningar om samvete hade statistiskt signifikanta 

samband med samvetsstress – att känna hur samvetet varnade för att inte skada andra samtidigt som 

vårdare inte kunde följa sitt samvete. Känslor av otillräcklighet och maktlöshet som ledde till dåligt 

samvetet fanns även i berättelserna i delstudie V. Att inte kunna leva upp till de värderingar, som är 

internaliserade i samvetet, kan utlösa känslor som kan hota identiteten (Childress 1979). Wiklund 

(2001) har funnit att uttrycket ”att inte räcka till” kan vara ett sätt att formulera en frustration inför 

överväldigande krav som hotar den egna personen. Otillräcklighet och/eller maktlöshet har 

rapporterats i studier knutna till stress (t.ex. Edwards & Burnard 2003, Chang et al 2006). Att arbeta 

i vården innebär att ständigt konfronteras med det dåliga samvetet eftersom patienternas behov kan 

omfatta problematik som vårdaren vill men inte alltid kan avhjälpa (jfr V). Det ovillkorliga och 

oändliga moraliska ansvaret kan kännas som en ständig ångest över att inte ha gjort tillräckligt 

(Bauman 1995 ss 306-307). Det radikala kravets egentliga ouppfyllbarhet konfronterar oss med 

skuld (Lögstrup 1956/1994 ss 185, 237-41). 
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Det dåliga samvetet uppstod i situationer präglade av osäkerhet, bristande engagemang, 

överbelastning, kritik, våld, anmälningar och känslor av att vara maktlös och otillräcklig. Vårdarna 

kämpade emot en diffus känsla av att inte duga, som vi tolkade som skam (V). För några vårdare 

kunde dåligt samvete samspela med risk för emotionell utmattning och depersonalisation (III). För 

andra vårdare kunde dåligt samvete vara en utmaning att hitta nya möjligheter för att bevara sin 

självrespekt och därmed moralisk integritet (III, V). Vi känner skuld för det vi gör och skam för det 

vi är (Okkenhaug 2003). Skam hotar påtagligare än skuld vår identitet och vi kan använda oss av 

olika strategier för att undgå skam: perfektionism, självrättfärdighet, makt och kontroll, 

skambeläggning av andra, martyrroll och isolering (Okkenhaug 2003). Även om skam och skuld 

vanligtvis är svåra att särskilja, skiljer dock intensiteten i upplevelsen (Tangney et al 2007). Enligt 

Nathanson (1992 pp 49-50) är skam en blandning av affekt dvs. den biologiska förnimmelsen, känsla 

dvs. organismens medvetenhet om affekt, och emotion som förutom affekt och känsla innehåller alla 

våra minnen av liknande situationer och de affekter som skammen i sin tur utlöser. På grund av 

skammens djupa rötter i vår biologi (kropp), i vårt medvetande och i alla våra minnen, erfar vi skam 

smärtsammare än skuld (jfr också Tangney et al 2007). Våra olika erfarenheter av skam gör att 

skammens repertoar är stor - från ett generat leende till en tillintetgörande upplevelse (Nathanson 

1992 p 158). Kanske är det så att alla minnen förknippade med skam gjorde att några vårdare hade 

svårt att frigöra sig från känslan medan andra kände sig sporrade av den indignation som skammen 

väckte (jfr III, V). 

 

Det dåliga samvetet kunde vårdare känna även för kollektivet som de var representanter för (V). 

Morgan (2005) menar att det inte är ovanligt med upplevelser av kollektiv skam. Tangney et al 

(2007) har funnit att kollektiv skam kan vara motiv till konstruktiv handling för att återupprätta 

gruppens anseende. Till vår existens hör skuld som samvetet gör oss medvetna om (Lögstrup 

1956/1994 s 197; Heidegger 1927/1992 ss 65-74; Ricoeur 1992 pp 346-356). Det dåliga samvetet 

som stundtals upplevdes betungande (II, III) kunde också spegla den erfarenhet som Heidegger kallar 

existentiell skuld. Den existentiella skulden är en naturlig del av vår tillvaro och att vi måste bejaka 

den för att vara hela personer. Eftersom det etiska kravet inte går att uppfylla måste vi förhålla oss till 

det utan att bli absorberade av vår skuld. 
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Tröst, försoning och praktisk visdom 

Det etiska kravets radikalitet gör att vi aldrig kan göra nog och att vi alltid kommer att utsättas för 

intensiva förnimmelser av otillräcklighet, ånger, skuld eller skam. Det dåliga samvetet går inte att 

komma undan (jfr I) men vi kan lära oss att leva med det (jfr V). Känslan av otillräcklighet och 

maktlöshet kunde vårdare antingen fly ifrån eller tolka och förhålla sig till (III). Det dåliga samvetet 

var en hjälp att arbeta sig igenom känslorna, försonas med sin otillräcklighet och kunna se sig själv 

som god nog (V). Att lyssna till sitt samvete, uttrycka dess budskap, följa det och därmed utvecklas 

som människa (I) kan ses som att visa omsorg om sig själv (jfr IV). Berättelser om dåligt samvete 

visade på processen från upplevelse av svek, otillräcklighet och maktlöshet, vilket vi tolkade som 

skam, till upplevelse av mening och professionell stolthet, vilket vi tolkade som försoning (V). För att 

kunna försonas behövde vårdare gå i kommunion med andra och med sig själv, dvs. få erfara en 

upplevelse av kärleksfull samhörighet, för att kunna se sin otillräcklighet utifrån ett perspektiv som 

gav mening åt upplevelserna (IV, V) (jfr Norberg et al 2001). Samvetet både misstänkliggör våra 

handlingar och ger bekräftelse på att vi duger som människor (Ricoeur 1992 pp 177-180). Tröst 

möjliggjorde försoning med otillräckligheten som då blev en av livets realiteter i stället för ett hot (V). 

Enligt Benner (1997) handlar tröst om samspelet mellan kropp, själ, person och värld på ett sätt som 

bidrar till människans helande. Moralisk integritet upplevs som en känsla av helhet och harmoni 

(Childress 1979) och är jämförbar med hemmastaddhet uppnådd genom tröst (jfr Duclow 1979; 

Norberg et al 2001). Behov av tröst för att uthärda och komma vidare (IV, V) kan jämföras med 

andra studiers resultat som visat att vårdare själva först behöver finna tröst för att bevara sin öppenhet 

för patienternas lidande och hjälpa dem att finna tröst (Söderberg et al 1999; Gilje et al 2005; Gilje 

& Talseth 2007; Talseth & Gilje 2007). Försoningen med egna och andras otillräcklighet innebar att 

se sig själv som god nog (V) och handlade om att få en realistisk syn på sig själv och sina möjligheter 

dvs. att finna en balans mellan sin idealbild och det självförakt man upplever när man inte når sin 

idealbild. Försoning beskrivs som enande av två motsägelser eller som en process som strävar efter att 

ena två stridande parter (Hardimon 1992; Bloomfield et al 2003). 

 

Etiska dilemman är inte ovanliga i vården och det dåliga samvetet kan göra så ont att det måste dövas 

eller tolkas (jfr I, III). Tolkningen av det etiska kravet sker enligt Lögstrup (1956/1994 s 54) utifrån 

egen existens med inlevelsens och förståelsens hjälp. Att använda sig av känsla och förnuft för att 

kunna svara an på den konkreta utmaningen i vården relateras av Benner (1997) till praktisk visdom 

(phronesis). Samvete jämförs av vissa filosofer med praktisk visdom. Enligt Heidegger (1922/1997 p 
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39; Smith 2003) är praktisk visdom ”nothing other than conscience set into motion”. Ricoeur (1992 

pp 177-180; 1995) liknar den praktiska visdomen med en hermeneutisk spiral där förståelse växer 

fram i dialektiken mellan våra handlingar och erfarenheter av livet som helhet. Ricoeur (1992 pp 

341-356) ser det ifrågasättande men också bekräftande samvetet som en hjälp till att utveckla 

praktisk visdom. Langston (2001 pp 173-177) menar att emotioner aktiverar förnuftet som i sin tur 

kan initiera handling. Samvetet både initierar och utvärderar handlingen, vilket gör samvetet till 

praktisk visdom. Dåligt samvete innebar betungande känslor av att svika sitt ansvar och en reflektion 

över sådana känslor som ledde till tolkning (jfr II, III, V). Samvetet handlar inte bara om värderingar 

utan också om kunskap som hjälper oss att tolka vad som blev fel. Samvetet behöver upplysas dvs. det 

behöver kunskap (Ratzinger 2007 p 62). Det verkar som om många vårdare i våra delstudier har lärt 

sig att leva med sitt stundtals dåliga samvete med hjälp av sina erfarenheter, sin förmåga att söka tröst 

för att behålla öppenhet för andras lidande och genom att värna om sin moraliska integritet. 

Erfarenheter, insikt och omdöme har format deras moraliska kunskap. 

 

Metodologiska överväganden 

I denna avhandling används både kvantitativa och kvalitativa metoder. Övergripande 

kvalitetsbedömningar av de kvantitativa metoderna handlar om validitet och reliabilitet och i de 

kvalitativa metoderna om trovärdighet (Polit & Beck 2006). 

 

De kvantitativa metoderna 

I två delstudier konstruerades och validerades nya enkäter (I, II). Konstruktion och 

begreppsvalidering av enkäter med hjälp av faktoranalys bygger huvudsakligen på forskarnas 

erfarenhet från det område som studeras (jfr Dawson & Trapp 2001 p 255). Den forskargrupp som 

står bakom utvecklingen av dessa två enkäter består av erfarna forskare inom omvårdnadsforskning, 

vårdetik och medicinsk statistik såväl som forskarstuderande och experter som har anlitats för att 

bedöma enkäternas innehåll. Enkäterna har inte kriterievaliderats eftersom vi inte, för 

kriterievalidering av PCQ, hittade några enkäter som handlade om syn på samvete. Det är möjligt att 

kriterievalidering av MSQ-R mot den ursprungliga enkäten hade varit fruktbar trots att den 

ursprungliga enkäten tydligt riktar sig till en specifik verksamhet. 

 

Vi konstruerade påståendena i PCQ utifrån tankar om samvetets ursprung, funktion och betydelse 

men dessa kategorier återfanns inte tydligt i resultatet av faktoranalysen som visade på andra 

 

47

••



 

intressanta dimensioner, kongruenta med teori och empiri. Faktorernas stabilitet testades genom 

faktoranalys i var och en av fyra slumpmässigt valda grupper. Resultaten av denna faktoranalys visade 

liknande mönster som faktoranalysen där hela gruppen var representerad. Påståendena i PCQ gäller 

både syn på samvete i allmänhet (samvetet) och syn på det egna samvetet. Vi hade ambitionen att 

formulera påståendena så brett som möjligt för att fånga många olika sätt att se på samvete och ville 

undvika alltför känsliga påståenden som respondenterna inte skulle kunna svara på. Med facit i hand 

tror vi att omformulering av frågorna till att gälla ”mitt samvete” kan i framtiden bättre visa de 

personliga uppfattningar som vi menar samspelar med samvetsstress och utbrändhet. Avsikten med 

att utveckla MSQ-R var att konstruera påståenden som både handlade om positiva och negativa 

uppfattningar om respondenternas moraliska känslighet. De positiva respektive negativa 

uppfattningarna bekräftades till stor del i faktoranalysen. Vid upprepad användning av MSQ-R såg vi 

att skattningar av vissa påståenden inte alltid fick tillfredställande spridning. Den möjliga 

förklaringen är att respondenterna skattade dessa påståenden utifrån social önskvärdhet och ansåg 

som det önskvärda t.ex. att ”alltid ha ansvar för patienter oavsett resurser” eller att deras ”förmåga att 

uppfatta patienters behov var till stor hjälp i deras arbete”. Enkäter som bygger på självskattning 

medför risk för att respondenter missförstår, underskattar, överskattar eller svarar utifrån social 

önskvärdhet. 

 

Undersökning av samband mellan skattningar på PCQ, MSQ-R och MBI (III) inriktades på att söka 

associativa samband (jfr Polit & Beck 2006 p 39). Vi bedömde att associativa samband bäst 

åskådliggjordes med hjälp av hierarkisk klusteranalys i vilken alla variabler betraktas som oberoende 

variabler och ett mönster av samband synliggörs. Hierarkisk klusteranalys bygger på avstånd mellan 

olika variabler. Vi har använt oss av Pearsons korrelationskoefficient för att ge en konkret siffra på 

avstånd. Analysen är inte hypotestestande och inga signifikansnivåer kan anges. Vi bedömde att 

Pearsons korrelationskoefficient r ≥0,50 var tillräcklig gräns för att hävda att sambandet inte var 

slumpartat. För en intern validering genomförde vi också en faktoranalys som visade liknande utfall 

som den hierarkiska klusteranalysen. Konstruktion av PCQ var det första steget till att utforska syn 

på samvete och dess samband med moralisk känslighet (MSQ-R) och utbrändhet (MBI). De 

psykometriska egenskaperna som tillräcklig spridning, litet internt bortfall, acceptans bland 

respondenter samt faktorernas kumulativa varians, egenvärde, laddningar och deras kongruens med 

teori och empiri gjorde att vi bedömde enkäterna som valida. Skattningar av komplexa företeelser 

som syn på samvete och moralisk känslighet kan inte vara precisa utan blir ett riktmärke som vägleder 
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fortsatt forskning (jfr Polit & Beck 2006 p 16). Validering är ett ständigt pågående arbete och 

kunskaper från delstudierna i denna avhandling bidrar till vidareutveckling av enkäterna. 

 

De kvalitativa metoderna 

Den centrala kvalitetsbedömningen i kvalitativ forskning är trovärdighet, som gäller såväl 

datainsamling, analys och tolkning av data. Som forskare är jag själv verktyget i datainsamling, analys 

och tolkning av data samt presentation av resultat och min förförståelse är med nödvändighet en del i 

processen. Utan förförståelse kan vi inte förstå det som texten talar om direkt eller indirekt. Vi kan 

sträva efter att genom reflektion öka vår medvetenhet om förförståelsens betydelse för både 

formulering av forskningsfrågor och för tolkning. Vi kan dock inte fullt ut nå insikt om vår 

förförståelse (jfr Lindseth & Norberg 2004). I denna avhandling analyserades och tolkades skriftliga 

redogörelser (IV) och narrativa intervjuer (V). Det finns för- och nackdelar med skriftliga 

redogörelser. Fördelen var att många beskrivningar lämnades in och att det var enkelt att samla data. 

Nackdelen var att jag inte kunde ställa klargörande följdfrågor. Därför fick de längre beskrivningarna 

av självtröst vara vägledande för tolkningen. Olika kodningar och tematiseringar prövades innan vi 

tre författare kom till konsensus. Förståelsen från denna delstudie blev en del av min förförståelse 

som påverkade tolkningen av delstudie V där narrativa intervjuer genomfördes. 

 

De narrativa intervjuerna (V) utgick från självskattningar i PCQ. De intervjuade vårdarna gav olika 

perspektiv på fenomenet att leva med dåligt samvete. En begränsning var att endast mycket erfarna 

vårdare anmälde sig som frivilliga till att låta sig intervjuas. Därför har berättelserna handlat om 

innebörder av deras mer än 20-åriga erfarenhet av att leva med dåligt samvete som vårdare. Vi vet 

inte hur oerfarna vårdare skulle ha berättat om att leva med dåligt samvete. Mishler (1986) ser den 

narrativa (berättande) intervjun som en form av diskurs. Diskursen utformas gemensamt mellan 

intervjuare och intervjuperson. Jag har ingen egen erfarenhet av att arbeta i psykiatrisk vård, vilket 

kunde vara både en fördel och en nackdel. Intervjupersonerna var experter, fria att inviga mig i sin 

värld där jag var gäst. De berättade om sin levda erfarenhet och hade frihet att presentera för mig det 

de själva valde i relation till ingångsfrågan. De klargörande frågorna jag ställde syftade till att 

motverka eventuella missförstånd (jfr Lindseth & Norberg 2004). Jag förstod deras berättelser utifrån 

min förförståelse och kanske inte kunde ställa fördjupade följdfrågor utifrån en delad yrkeserfarenhet.  
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Berättelserna hade en rikedom som medgav tolkning med fenomenologisk hermeneutisk metod. 

Strukturanalys, som är en del av den fenomenologisk hermeneutiska metoden, var ett sätt att skapa 

trovärdighet i tolkningen (jfr Lindseth & Norberg 2004). Ett annat sätt att skapa trovärdighet var att 

vi tre författare regelbundet träffades för att diskutera framväxande tolkning av intervjuerna (jfr Polit 

& Beck 2006 p 333). Den hermeneutiska spiralen blev tydlig för mig när den första förståelsen 

öppnade upp för nästa förståelse och för nästa. Vi gick mellan den naiva förståelsen, temana från 

strukturanalysen och relevant litteratur i en dialektisk rörelse och prövade olika tolkningar tills vi 

enades om den tolkning som bäst stämde med hela texten. 

 

Slutsatser 

Avhandlingsarbetet utgick från att vårdares uppfattning om samvetets ursprung och betydelse samt 

erfarenheter av moralisk känslighet har betydelse för uppkomsten av samvetsstress och utbrändhet. 

Både de kvantitativa och kvalitativa delstudierna ingick i en hermeneutisk spiral som fördjupade 

förståelsen av två olika sätt att leva med dåligt samvete. Om vårdarna uppmärksammar känslan 

(synderesis) och tolkar samvetets budskap (conscientia) så upplever de sitt samvete som en tillgång. 

Om de å andra sida känner att de måste döva sitt samvete för att kunna stanna kvar i vården, finns 

det samband med emotionell utmattning och depersonalisering. Om det är så att samvete har att göra 

med djupt integrerade värden och vi stänger av det, så är det logiskt att vi upplever depersonalisering 

då vi stänger av en viktig del av oss själva. De skolastiska idéerna om de två nivåerna av samvete, som 

fortfarande är aktuella (t.ex. Ratzinger 2007), liksom Lögstrups (1956/1994) beskrivning av det 

etiska kravet var värdefulla för förståelsen. 

 

Avhandlingsarbetet utgick också från att tröst är en av flera hanteringsstrategier som kan hjälpa 

vårdare att lindra samvetsstress och leva med dåligt samvete (t.ex. skam och skuld). Såväl de 

kvantitativa som de kvalitativa delstudierna pekade mot vikten av att vårdare varseblir och erkänner 

sin sårbarhet och felbarhet och att de själva, eller med stöd från andra, finner tröst och försoning. 

Försonade med sin och andras otillräcklighet kan de upptäcka nya möjligheter att gottgöra sitt dåliga 

samvete genom handlingar i framtiden dvs. de utvecklar praktisk visdom. 

 

Betydelse för vården 

Denna avhandling bidrar med kunskap som är viktig för vårdares välbefinnande. Avhandlingen belyser 

några viktiga aspekter som kan komma till användning i undervisning och i det praktiska arbetet med 
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etiska dilemman och samvetskonflikter. Avhandlingen visar att samvetet är en auktoritet som hjälper 

vårdare att reflektera över och lära av sina misstag och på så sätt utvecklas. Att omsätta egna och andras 

misstag i ny kunskap skapar mening, stolthet och en känsla av positiv makt att använda till patienters 

bästa. Den medeltida modellen som visar två nivåer i samvetet kan hjälpa oss att på ett konstruktivt 

sätt diskutera vad samvetet egentligen vill oss. Vi kan lära oss att skilja på de realistiska och orealistiska 

krav samvetet ställer. 

 

I vårdens många och komplexa situationer kan det vara svårt att urskilja vilket ansvar som är rimligt 

att lägga på sig själv. Det kollegiala stödet är mycket viktigt för klargörande och tolkning av ansvaret. 

Även om det på vissa arbetsplatser finns handledningstillfällen, kräver det dåliga samvetets 

omedelbarhet att det finns någon betrodd kollega tillgänglig just när det behövs. Den betrodda 

kollegans roll är att ta emot den som har drabbats av dåligt samvete utan att döma, dvs. att trösta. 

Ständiga omorganisationer kan bryta sönder inarbetade stödjande funktioner kolleger emellan. Likaså 

kan strävan efter effektivitet ta bort vilopauser där vårdare kan reflektera över känslor som väckts och 

deras betydelse. Att arbeta med människor i nöd kräver vårdares fulla uppmärksamhet och tro på att 

han eller hon har något att bidra med, dvs. att känna sig god nog. Att ständigt tyngas av dåligt samvete 

hotar självbilden och kan bidra till utbrändhet.  

 

Ett något oväntat resultat i avhandlingen var att vårdare snarare kopplade dåligt samvete till 

upplevelser av maktlöshet och otillräcklighet (det de inte förmådde att göra) än till de faktiska fel och 

misstag de gjorde. Det ger anledning att fundera över om det finns skambeläggande mekanismer i 

vården som ger vårdare dåligt samvete – orimliga administrativa krav, anmälningar eller den svepande 

negativa kritik som förekommer i massmedia. Det är viktigt med konstruktiv kritik men vårdare 

behöver också beröm. De behöver känna bekräftelse från arbetskamrater och ledning men också från 

sitt eget inre. Samvetets röst kan upplevas som motsägelsefull, men det bräckliga och svårbegripliga 

samvetet är ett skydd mot själviskhet och omoral. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

The background of this thesis is findings from a number of interviews about ethically difficult 

care situations. In these interviews care providers narrated about a troubled conscience and feelings of 

guilt, shame and unworthiness. A number of care providers are on sick leave because of stress-related 

illness and it is reasonable to assume that moral conflicts are involved in stress. Therefore a Stress of 

Conscience Study has been initiated by Professor Astrid Norberg to investigate relationship between a 

troubled conscience and burnout. Other interviews showed that care providers use consolation to 

manage ethically difficult situations and another study, the Consolation Study, investigates 

consolation from various perspectives. This thesis is a part of both these projects. Thus there are two 

underlying assumptions. First, care providers’ perceptions of the origin and significance of conscience 

and of their moral sensitivity have significance for their wellbeing. Second, self-comfort is one coping 

strategy that helps care providers to appease the stress of guilt and shame.  

 

The overall aim of this thesis is twofold: first, to develop and validate questionnaires that could 

be used to investigate relationship between perceptions of conscience, moral sensitivity and burnout 

and second, to describe patterns of self-comfort used to ease stress, and to illuminate meanings of 

living with a troubled conscience. The thesis presents results of five studies. 

 

There were no questionnaires to be found that asses both positive and negative aspects of 

conscience. The aim of the first study (I) was to construct and validate a new questionnaire to assess 

perceptions of the origin, nature and significance of conscience, the Perceptions of Conscience 

Questionnaire (PCQ). The 15 items, comprising this new questionnaire, were based on explorative 

interviews (n = 10) and literature review. The questionnaire was validated in a group of   444 care 

providers. The responses of the care providers were analysed using descriptive statistics and factor 

analysis. The analysis revealed six factors i.e. dimensions of how conscience can be perceived. These 

factors were ‘the voice of authority’, ‘warning signal’, ‘demanding sensitivity’, ‘asset’, ‘burden’, 

‘culture dependency.’ The findings suggest that the PCQ is a valid and reliable questionnaire. The 

aim of the second study (II) was to further develop an existing questionnaire to the Moral Sensitivity 

Questionnaire Revised version (MSQ-R), to asses care providers’ views on their moral sensitivity in a 

variety of care contexts. The nine items comprising this questionnaire were agreed on in a research 

group of the Stress of Conscience Study. The responses of 278 care providers were analysed using 

descriptive statistics and factor analysis. The analysis revealed three factors i.e. dimensions of how 
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moral sensitivity can be perceived. These factors were ‘sense of moral burden’, ‘sense of moral 

strength’, and ‘sense of moral responsibility.’ The findings suggest that MSQ-R is valid for use in 

various healthcare contexts. In the third study (III), the PCQ, the MSQ-R and a questionnaire about 

burnout (Maslach Burnout Inventory MBI) were distributed to a population of psychiatric care 

providers in two health care districts in the north of Sweden. The aim was to investigate relationship 

between responses to these three questionnaires. The responses of 101 psychiatric care providers were 

analysed using descriptive statistics and cluster analysis. The result shows two main clusters. Cluster 

A consisting mainly of items of the PCQ such as: listening to and interpreting the warning voice of 

conscience, following it and developing as human beings. The clustering was interpreted as 

‘experiencing a sense of moral integrity’. Cluster B consisting of items of the PCQ and the MSQ-R 

such as: feeling often inadequate, doing more than one has strengths for, feeling always responsible 

even if the resources are inadequate, having difficulties to deal with feelings aroused when patients are 

suffering, perceiving that conscience gives wrong signals and express social values, and having to 

deaden one’s conscience. These items were related to the scores of two subscales of the MBI. The 

clustering was interpreted as ‘experiencing a burdening accountability’. 

 

The approach of study IV and V is qualitative. The aim of study IV was to describe patterns of self-

comfort that are used to reduce stress. The written accounts were collected among 168 care providers 

and healthcare students. The accounts described what the care providers and students do when they 

need comfort in stressful situations of everyday life, and were analysed by means of qualitative 

content analysis. The result shows that the respondents described comfort in two dimensions. The 

first was an ability to take care of oneself (ingression). The second was an ability to feel intimately 

related to life, other human beings and universe or God (transcendence). The findings show that 

comforting measures are familiar and ordinary but sufficient for allaying feelings of worry, sorrow, 

shame, guilt, tension. Ingression and transcendence can be compared to the Winnicott’s theory of 

object-relation. The aim of study V was to illuminate the meaning of living with a troubled 

conscience as a psychiatric care provider. Ten psychiatric care providers were interviewed. They 

represented a variety of responses on the item concerning need to deaden one’s conscience in the 

study III. The interviewees were asked to narrate situations in their work that troubled their 

conscience. The interviews were analyzed using a phenomenological - hermeneutical interpretation. 

The study shows that the meaning of living with a troubled conscience is being confronted with 

one’s inadequacy, and struggling to view oneself as good enough. The text revealed a sense of 
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unintentional betrayals because of inadequacy and powerlessness. The text revealed also a sense of 

being betrayed – overloaded with increasing demands, criticized, reported, exposed to violent patients 

all of which infused diffuse feelings of shame. In sharing wearing feelings of inadequacy with 

coworkers, care providers felt comforted enough to endure. However, to keep their self-respect, they 

needed approval also from their conscience. In a consoling dialogue they found confirmation of 

being good enough, felt reconciled and experienced meaning and professional pride. 

 

Conclusions 

Both quantitative and qualitative studies became a part of the hermeneutical spiral that deepens 

the understanding of two ways of living with a troubled conscience. One way is feeling responsibility 

but not being able to interpret the claim of conscience. These feelings can be so burdening that the 

only way to keep working is to silence the voice of conscience. However, as conscience is vital for 

experiencing moral integrity i.e. the sense of wholeness and harmony, there is risk of ‘falling apart’ 

and becoming exhausted and depersonalized. The other way is feeling responsibility and being able to 

interpret the claim of conscience. This requires practical wisdom i.e. learning from shortcomings and 

using such knowledge to gain professional skills and also to evolve as a human being. 
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APPENDIX 

Samvete 
 
För varje påstående nedan ringa in den siffra som du anser bäst stämmer överens med din åsikt/syn 
på vad samvete är. Använd skalan nedan som hjälp när du fyller i.  
 

1  Nej, tar helt avstånd  
2  Nej, tar nästan helt avstånd 

3  Nej, tar delvis avstånd  

4  Ja, instämmer delvis  

5  Ja, instämmer till stor del  

6  Ja, instämmer helt  

 

Fråga  Skala 

1. Samvetets röst måste tolkas  1  2  3  4 5 6

2. Det behövs inre stillhet för att kunna höra samvetets röst  1  2  3  4 5 6

3. Det går inte att komma undan samvetets röst  1  2  3  4 5 6

4. Samvetet varnar oss för att skada oss själva  1  2  3  4 5 6

5. Samvetet varnar oss för att skada andra  1  2  3  4 5 6

6. Samvetet bör följas oavsett vad andra tycker  1  2  3  4 5 6

7. På min arbetsplats kan jag uttrycka vad mitt samvete säger  1  2  3  4 5 6

8. Jag följer samvetet i mitt arbete  1  2  3  4 5 6

9. Samvetet kan ge felaktiga signaler  1  2  3  4 5 6

10. Samvetet tystnar om man inte lyssnar till det  1  2  3  4 5 6

11. Jag måste döva mitt samvete för att kunna stanna kvar i vården  1  2  3  4 5 6 
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12. Mitt samvete är alltför strängt  1  2  3  4 5 6

13. Samvetet ger uttryck för samhällets värderingar  1  2  3  4 5 6

14. Gud talar genom samvetet  1  2  3  4 5 6

15. Genom att följa samvetet utvecklas jag som människa  1  2  3  4 5 6 

 
 
 
 

Kommentarer  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________  
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Moralisk lyhördhet  
Uppskatta grad av överensstämmelse med nedanstående påståenden, utifrån din EGEN erfarenhet 
och upplevelse, och ringa in det svarsalternativ som passar bäst in på dig. Det finns inget rätt eller 
fel svar.  
 

1. Jag upplever ALLTID att jag har ansvar för att patienten får god vård även om resurserna är otillräckliga  

 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 

2. Min förmåga att uppfatta patienters behov är till stor hjälp i mitt arbete  

 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 

3. Jag har en mycket god förmåga att känna hur jag kan tala om svåra saker med patienten  

 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 

4. Min förmåga att uppfatta patienters behov medför att jag ofta gör mer än jag orkar  

 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 

5. Jag har en mycket god förmåga att uppfatta när en patient far illa  

 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 

6. Jag upplever det som mycket tungt att bära de känslor som väcks i mötet med en patient som har det 
svårt  

 

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  
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7. I mitt möte med patienter är jag ALLTID uppmärksam på balansen mellan möjligheten att göra gott och 
risken att göra ont  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 

8. Min förmåga att uppfatta patienters behov medför att jag ofta hamnar i situationer där jag känner mig 
otillräcklig  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 

9. Det är lätt att veta vad som är gott eller ont för patienten när jag kan arbeta efter fastställda rutiner och 
regler  

Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  Instämmer helt och hållet  

 
 
 

Kommentarer  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________  
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