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Sammanfattning 

När individen upplever stress i samband med att inte kunna agera i enlighet med sitt samvete 

uppstår samvetsstress. Denna stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor. Om stressen 

blir långvarig kan den övergå till kronisk stress, vilket kan ge allvarliga konsekvenser. Syftet 

med denna studie var att beskriva när och hur sjuksköterskan upplever samvetsstress. 

Metoden var litteraturstudie som innefattade tio kvalitativa studier samt en kvantitativ studie 

som svarade på studiens syfte. Studierna söktes i databaserna CINAHL och MEDLINE. 

Resultatet redovisades i två teman med subteman. Tema 1 var orsak till samvetsstress med 

subteman brist på stöd, dåligt samarbete och tidsbrist. Tema 2 var beskrivning av upplevelsen 

av samvetsstress med subteman frustration, maktlöshet och otillräckligt och ensamhet. 

Slutsats Om sjuksköterskans förmåga att ge god omvårdnad äventyras kan patientsäkerheten 

riskeras. Genom att sjuksköterskan kräver mer stöd, respekt samt hjälp kan upplevelsen av 

samvetsstress minska. Klinisk betydelse Litteraturstudiens resultat kan leda till en ökad 

förståelse av vad som orsakar samvetsstress. 

Nyckelord: sjuksköterska, samvetsstress, upplevelse 

Abstract 

When the individual experience stress associated with not being able to act according to one’s 

conscience, stress of conscience occurs. This type of stress is common among nurses. If the 

stress becomes prolonged and becomes chronic it can lead to severe consequences. The aim of 

this study was to describe when and how nurses’ experience stress of conscience. The method 

used was a literature study which involved ten qualitative studies and one quantitative study 

that answered to the aim. The searches were made in the databases CINAHL and MEDLINE. 

The result was presented in two themes. Theme 1 was cause of stress of conscience with 

subthemes lack of support, bad cooperation and lack of time. Theme 2 was description of the 

experience of stress of conscience with subthemes frustration, powerlessness and inadequacy 

and loneliness. Conclusion If the nurses ability to provide good care compromises patients 

safety can be at risk. By demanding more support, respect and help the perception of stress of 

conscience can be reduced. Clinical significance The literature study’s result can lead to a 

better understanding of the causes stress of conscience. 

Keywords: nurse, stress of conscience, experience 
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Inledning  

Vid verksamhetsförlagd utbildning har vi som blivande sjuksköterskor mött stress och oro hos 

sjuksköterskan, vilket väckte vårt intresse för sjuksköterskans stress under arbete. Stressen vi 

vill fokusera på är den inre stressen, upplevelse av att vara otillräcklig. Känslan av att inte 

vara tillräcklig påverkar sjuksköterskans välmående, vilket i sin tur påverkar kvalitén på 

omvårdnaden.   

Bakgrund 

Omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och är ett område som utgörs av kunskap från 

vetenskap, beprövad erfarenhet och etik. Under flera sekel har sjuksköterskan försökt att 

identifiera omvårdnadens kunskapsområde. Florence Nightingale grundade omvårdnadens 

relation till hälsa redan 1860.  I Sverige togs begreppet omvårdnad i bruk under 

sjuksköterskeutbildningen under 1970-talet och har kommit att användas för att beskriva en 

professionell kompetens, en förmåga, ett behov, samt ett område inom forskning (Jakobsson 

& Lützén, 2010). Omvårdnad ses som en omsorgsprocess där lidande lindras och hälsa 

främjas. Detta sker i relation mellan sjuksköterska och patient (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och har fyra perspektiv vilket definieras 

som ”de linser genom vilka vi betraktar världen” (Jakobsson & Lützén, 2010, s.16). 

Humanvetenskapligt fokus, omsorgstradition, hälsoorientering och praktisk inriktning är de 

omvårdnadsdiscipliner som reflekterar professionens utbildning, kultur, värderingar och 

yrkesrelaterade erfarenheter. Inom humanvetenskapen beskrivs människan som en helhet. 

Fokus är på hela människan, dess erfarenheter av sjukdom och hälsa och syftar till förståelsen 

för patientens upplevelser. Omsorg är en komponent i omvårdnad och beskriver ett 

beteendemönster hos människan som ett moraliskt ideal. Vidare beskriver Jakobsson och 

Lützén (2010) att då begreppet omsorg är ett allmänmänskligt mönster utövas det generellt, 

men eftersom omsorg och att bry sig om den andre ryms i en god omvårdnad bör omsorg vara 

det ultimata idealet hos sjuksköterskan. Hälsoorientering består av förebyggande åtgärder, 

sjukdomsförlopp, skadetillstånd samt patientens förmåga att bevara hälsa. Den praktiska 

inriktningen inom omvårdnad har en central uppgift för att kunskapen i alla 

omvårdnadsverksamheter utvecklas. Målet är att förstå människans omvårdnadsbehov och hur 
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dessa bäst kan mötas. Disciplinen vill stärka professionen genom att öka kunskapen som är 

betydelsefull för patientens välbefinnande samt stärka patientens kunskaper för att skapa en 

bättre egenvård (Jakobsson & Lützén, 2010).  

Caritasmotivet beskrivs som omvårdnadens grund och består av medmänsklig kärlek, 

barmhärtighet samt medlidande. Caritas karakteriseras av att individer har ett ansvar för 

medmänniskan och vill henne väl (Wiklund, 2003). Det är genom caritasmotiven som Jean 

Watsons filosofi har utvecklats. Watson menar att genom omvårdnad kan vi bidra till bättre 

vård och även en bättre värld genom att omsorg och kärlek kan utvecklas och spridas. Hon 

anser att omsorg är det etiska och moraliska ideal som leder sjuksköterskan i hennes 

omvårdnadsarbete. Omsorg är en mänsklig företeelse medan omvårdnad är den professionella 

yrkeshandlingen som utförs av sjuksköterskan. Watsons teori riktar sig mot just 

sjuksköterskan och hur sjuksköterskan kan uppnå och fullfölja processerna i yrket 

fullständigt. Förmågan att se den andra individen blir möjligt när sjuksköterskan är medveten 

om sig och sina värden. Vidare beskriver Watson omsorg som en ömsesidig process och en 

förutsättning för god vård är sjuksköterskans förmåga att värna om sin egen hälsa (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012).  

Vårdrelationen 

Relationen mellan vårdare och patient ska ske under professionella förhållanden. Det är i 

vårdrelationen som vårdandet uppstår och vårdarens uppgift är att stödja patientens 

hälsoprocesser. Vårdrelationen är ömsesidig i den meningen att vårdaren ger och patienten tar 

emot. Vårdaren besitter förmågan att känna medlidande. I vissa fall känner vårdaren ett större 

engagemang till vissa patienters lidande, blir mer berörd av vissa fall. Det är inte möjligt att 

beröra utan att själv blir berörd. När vårdaren inte får utlopp för medlidande, genom att till 

exempel inte kunna lindra patientens lidande, leder det till plågsamma känslor (Wiklund, 

2003).  

Stress  

Stress består av många faktorer och processer (Lazarus & Folkman, 1984). Stress är en 

respons på verklig eller inbillad stimuli och är ett tillstånd som kan leda till ett lidande på 

grund av att de krav som ställs på individen inte kan uppnås (Donovan, Doody & Lyons, 

2013). Om förmågan att kunna hantera situationer saknas kan psykologisk stress skapas och 

denna stress äventyrar individens välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1984). Stress uppstår 
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när en individ inte har möjlighet att nå upp till de krav som ställs. Dessa krav kan komma 

både inifrån individen samt från dess omgivning (Almén, 2007). 

Stimuli och respons 

Stress är uppdelat i två komponenter, stimuli och respons (Almén, 2007; Lazarus & Folkman, 

1984). Almén använder sig av begreppen stressorer och stressresponser. Stressorer är de 

situationer eller stimuli som leder till stressresponser vilket är själva stressreaktionen. 

Stressorer kan vara yttre prövningar men kan även komma inifrån individen. Stressresponsen 

kan vara både negativ och positiv och delas upp i fysiologiska reaktioner, känslor, tankar och 

beteenden (Almén, 2007).  Långvarig stress som fortgår utan perioder av avslappning kan 

leda till kronisk stress (Ahmad, Ekman & Arnetz, 2005; Almén, 2007) och kan ge symtom 

som nedstämdhet, oro, ångest, sömnstörningar, försämrat immunförsvar, utmattning och 

försämrad koncentrationsförmåga (Almén, 2007). Resurser som behövs för att individen ska 

kunna hantera vardagliga situationer är till exempel tid, kompentens, kommunikations- och 

problemlösningsfärdigheter, bra ledarskap, flexibelt tänkande, meningsfullhet och kontroll 

(Almén, 2007).  

Etik och moral 

Moral är något som är praktiskt och individuellt, till exempel hur människan lever, reflekterar 

och beter sig (Heberlein, 2008). Moralen bygger på de etiska principer för vad som anses vara 

rätt och fel, skapat ur ett kulturellt sammanhang (Katsuhara, 2005). Etik och moral har samma 

ursprungsbetydelse (Heberlein, 2008), men etik bygger på teorier, normer och principer 

(Glasberg et al., 2006). Etik beskrivs som det teoretiska tänkandet om hur människan agerar 

och lever (Heberlein, 2008). Etikens uppgift är att försöka ge svar på hur människan bör leva 

och vad som är rätt handlande. Nästintill alla val människan ställs inför är i någon mening 

etiska. Etik är en kritisk reflektion över föreställningarna om vad som är det goda mänskliga 

handlandet (Heberlein, 2008) och kärnan i etiken är att känna och att visa respekt (Egidius, 

2011). Etik kan ses som en regel, men till skillnad från ordningsregler är etik kopplat till 

känslor som till exempel skam, skuld och ånger (Egidius, 2011). Individens etik innebär en 

systematisk process där man analyserar moraliska beslut och kan ha olika identiteter. Den 

individuella etiken är djupt rotad i individens bakgrund och färgas av dess erfarenheter. Etik 

kan även vara professionell och som sjuksköterska erhålls etik genom utbildning samt praktik 

(Katsuhara, 2005). 
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Samvetet 

Samvetet är ett uttryck för våra innersta värderingar och för vårt sanna jag som vägleder 

individen till att agera etiskt och att göra rätt (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2008). Samvetet 

hänger ihop med den personliga integriteten och individens moraliska ansvar, att samvetet gör 

oss medvetna och hjälper oss att handla rätt. Att behöva dämpa eller gå emot sitt samvete är 

naturligt associerat med höga nivåer av stress (Dahlqvist, Söderberg & Norberg, 2009).  

Samvetet består av många komponenter som kallas röster. Rösterna skapas utifrån individens 

familjevärderingar, kultur, religiösa traditioner samt sociala sammanhang. Samvetet 

representerar en individs grundvärden. Samvetet slår oftast till i efterhand, efter gjord 

handling, och då i form av dåligt samvete. Ur det dåliga samvetet kan känslor av skuld och 

skam bildas. Det dåliga samvetet kan uppstå när individens grundvärderingar inte stämmer 

överens med hur denne handlar. Samvetet kan alltså vara en börda, men även vara en tillgång 

i den meningen att individen reflekterar över sina val och handlingar och därmed utvecklar 

sina värderingar.  

Samvetsstress 

Stress som uppkommer i samband med att inte kunna agera så som individen anser vara rätt är 

ett fenomen som beskrivs med begreppen moralisk ångest (Lützén, Cronqvist, Magnusson & 

Andersson, 2003), etiska dilemman (Katsuhara, 2005) samt samvetsstress (Glasberg et al., 

2008).  

 

Moralisk ångest uppstår när individen upplever att hon inte har kontroll över situationen och 

även när individen är moraliskt känslig. Moralisk känslighet blir tydlig när individen inte har 

befogenhet att agera så som hon anser vara rätt (Lützén et al., 2003). Etiska dilemman är ett 

annat begrepp som definierar situationer då individen ställs i konflikt med moralen 

(Katsuhara, 2005). Det är då en konflikt uppstår mellan grundläggande värden såsom respekt, 

ansvar, ärlighet och tillit. Sjuksköterskan hamnar ofta i dilemman då hennes värdegrunder 

hamnar i konflikt med det hon kan eller bör göra enligt hennes yrkesutövning (Birkler, 2007). 

Samma fenomen beskrivs med begreppet samvetsstress och innebär att individen upplever 

stress i samband med att inte kunna agera i enlighet med sitt samvete, det individen anser vara 

rätt (Glasberg et al., 2008). Det har visat sig att kvinnor har en högre nivå av samvetsstress i 

jämförelse med män, relaterat till krav från omgivningen och begräsningar (Glasberg et al., 

2008).  
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Denna litteraturstudie kommer använda begreppet samvetsstress; stress som uppkommer i 

samband med att inte kunna agera så som individen anser vara rätt. Detta inkluderar moralisk 

ångest samt etiska dilemman. 

 

Vid användning av pronomen kommer ”hon” att användas, detta på grund av att det svenska 

ordet ”människa” slutar med en femininändelse. Författarna vill med detta förtydliga att 

sjuksköterskan som beskrivs i arbetet inte är av ett specifikt kön. 

 

Tidigare forskning om samvetsstress 

Samvetsstress kan mätas med hjälp av mätinstrumentet Stress of Conscience Questionnaire 

(SCQ) (Glasberg et al., 2006). SCQ innehåller nio delar, som i sin tur innehåller A- samt B- 

frågor. A-frågorna handlar om hur ofta en stressig situation uppstår, medan B-frågorna 

handlar om vilken mängd dåligt samvete de stressiga situationerna skapar. A-svaret 

multipliceras med B-svaret och ger den totala nivån av samvetsstress för varje del (Glasberg 

et al., 2006).   

Tidigare forskning av Åhlin, Ericson-Lidman, Eriksson, Norberg och Strandberg (2013), 

utförd med mätinstrumentet SCQ, visade att vårdpersonal hade hög nivå av samvetsstress. 

Skyddande faktorer mot samvetsstress visade sig vara stöd från överordnade samt upplevelsen 

av att samvetet var en tillgång. Vidare beskriver Åhlin et al. studie att vårdpersonal behövde 

dämpa deras samvete för att kunna fortsätta jobba inom vården. Juthberg, Eriksson, Norberg 

och Sundin (2008) beskriver att sjuksköterskor som upplevde att de var tvungna att dämpa sitt 

samvete och inte kunde följa sitt samvete, kände en hög emotionell utmattning. Åhlin et al. 

(2013) gjorde en jämförelse med en studie från 2003 och såg att samvetsstressen hade ökat, 

vilket de förklarar med den ökade patientbelastningen samt mindre vårdpersonal att hantera 

detta. En risk med samvetsstress kan enligt Åhlin et al. vara att vårdpersonalen uppfattar 

samvetet som en börda. Tuvesson, Eklund och Wann-Hansson (2012) studie visade att brist 

på resurser för att kunna utföra vård enligt sina etiska övertygelser har visat sig göra att 

vårdpersonal känner sig moralisk känsliga, vilket kan leda till samvetsstress. Tuvesson et al. 

förklarar att när vårdpersonal hindras från att agera i enlighet med det de anser vara moraliskt 

rätt kan resultatet bli samvetsstress. 
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Problemformulering 

Sjuksköterskans profession är omvårdnad och genomsyras av begreppet omsorg och i sitt 

arbete ställs hon dagligen inför val då hon kan hamna i konflikt med det hon bör göra och vad 

hon själv anser vara det rätta. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan får utlopp för sitt 

medlidande i vårdrelationen, vilket annars kan skapa en inre stress som leder till både psykisk 

och fysisk påfrestning. Detta kan äventyra sjuksköterskans möjlighet att ge god omvårdnad. 

Sjuksköterskans hälsa är starkt förknippad med hur hon utför sitt omvårdnadsarbete och vi 

tror att det är viktigt att identifiera problemet samvetsstress för att kunna förbättra 

sjuksköterskans välmående och därmed säkerställa kvalitén på omvårdnaden. 

Syfte  

Syftet är att beskriva när och hur sjuksköterskan upplever samvetsstress. 
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Metod  

Design 

I denna litteraturstudie undersöker vi befintlig forskning inom området samvetsstress hos 

sjuksköterskan. Enligt Friberg (2012) är innebörden av en litteraturstudie att skapa förståelse 

över det nuvarande kunskapsläget inom sjuksköterskans omvårdnadsområde. 

Urval 

I den första sökningen inkluderades kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Som 

Friberg (2012) beskriver kan en litteraturstudie inkludera båda ansatserna. 

Inklusionskriterierna var studier där deltagarna var sjuksköterskor och där fokus låg på 

orsaker och upplevelser av samvetsstress hos sjuksköterskan. Studierna skulle vara 

publicerade från år 2003 i vetenskapliga tidskrifter, vara skrivna på engelska samt att samtliga 

studier skulle vara vetenskapligt granskade. 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i EBSCO som är en sökmotor där flera databaser finns samlade. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) baseras en litteraturstudie på studier som finns 

samlade i liknande databaser, som till exempel CINAHL och MEDLINE, vilka var de 

databaser som användes under litteratursökningen. CINAHL är en elektronisk databas som 

inriktar sig mot sjuksköterskan, medan MEDLINE innehåller både omvårdnads- och 

medicinska tidskrifter (Polit & Beck, 2013). De första sökorden som användes var stress of 

conscience och nurs*. För att möjliggöra ordets olika böjningsformer i sökningen användes 

trunkering (*) i enlighet med Östlundh (2012). Dessa sökord gav träffar på studier som endast 

mätte nivån av samvetsstress, medan meningen var att finna de studier som beskrev orsak och 

upplevelsen av samvetsstress. Under genomläsning av dessa studier upptäcktes dock att andra 

begrepp som moral distress och ethical dilemmas beskrev det vi sökte. Ytterligare en sökning 

gjordes med de nya sökorden och genom att läsa rubriker valdes studier ut för genomläsning 

av abstract. De studier som då ansågs vara relevanta för vårt syfte valdes ut för analys. För att 

identifiera relevanta studier som ska ingå i analysen gjordes kvalitetsgranskning utifrån 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) protokoll för kvalitetsbedömning. Granskningen 

fungerade som en checklista för att inte missa relevanta delar som måste inkluderas i en 

vetenskaplig studie och studierna godkändes genom ja kunde svaras på 
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kvalitetsbedömningens frågor angående urval, metod, giltighet samt kommunicerbarhet. I 

sökmatrisen redovisas vilka sökningar som genererade de utvalda studierna (se tabell 1).   

Tabell 1. Sökmatris 

Sökord Databas Träffar Lästa 

abstracts 

Utvalda för 

genomläsning 

Utvalda 

studier 

Stress of 

conscience 

AND nurs* 

CINAHL/ 

MEDLINE 

84 17 11 5 

Moral 

distress AND 

nurs* AND 

conscience 

CINAHL/ 

MEDLINE 

200 19 3 1 

Ethical 

dilemmas 

AND nurs* 

AND 

conscience 

CINAHL/ 

MEDLINE 

165 14 3 3 

Ethical 

dilemmas 

AND Stress 

AND Moral 

distress AND 

Nurs* AND 

Experience 

CINAHL/ 

MEDLINE 

352 34 6 2 

 

Dataanalys  

Analysen utgick från kvalitativ data från 11 studier varav tio intervjustudier samt en 

enkätstudie där öppna frågor analyserats. Studierna lästes igenom noggrant ett flertal gånger 

av båda författarna och Friberg (2012) menar att studier måste läsas upprepade gånger för att 

man ska förstå helheten. Därefter valdes data ut som stämde överens med vårt syfte; beskriva 

när och hur sjuksköterskan upplever samvetsstress. Data från studiernas resultat som stämde 

överens med vårt syfte skrevs ner på papperslappar. Eftersom litteraturstudiens syfte har de 
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två frågorna när och hur sorterades papperslapparna utefter temana orsak och beskrivning av 

upplevelsen. Innehållsanalyserna gjordes sedan induktivt med manifest analysform enligt 

Danielson (2012). Friberg (2012) menar att genom att sortera det innehåll som handlar om 

samma sak under samma rubrik skapar man teman. Under temat orsak fanns likheter och 

skillnader bland det insamlade data. De orsaker som hade samma innebörd skapade subtema 

och detta resulterade i tre subteman. Temat beskrivning av upplevelsen sorterades på samma 

sätt och skapade ytterligare tre subteman. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan ett tema 

delas upp i olika subteman. De studier som analyserades redovisas i artikelmatrisen (se bilaga 

1).  

Etiska aspekter 

För att få en så bra förståelse för innehållet som möjligt lästes innehållet igenom noga av båda 

författarna. Därefter diskuterades innehållet i studierna och vid bearbetningen av data vidtogs 

försiktighet vid översättning från engelska till svenska. Diskussion fördes kring de begrepp 

som var svåra att direkt översättas för att inte misstolka dess betydelse och citat skrevs på 

originalspråk för att undvika feltolkningar. För att egna värderingar och åsikter inte skulle 

påverka analysen eller resultatet eftersträvade författarna objektivitet vid inläsning av 

studierna. De studier som valts ut till litteraturstudien har alla påvisat etiska överväganden. 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar det vetenskapliga värdet om tillstånd från etisk 

kommitté erhållits eller om etiska övervägande gjorts.  
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Resultat  

Resultatet baseras på 11 studier, varav tio intervjustudier samt en enkätstudie med öppna 

frågor som beskrev upplevelsen av samvetsstress (se tabell 2 samt bilaga 1). Sju av studierna 

var gjorda i Norden, två i Nordamerika, en i Afrika och en i Asien. Majoriteten av 

respondenterna i studierna var kvinnor. Utifrån temat orsak skapades under innehållsanalysen 

tre subteman; tidsbrist, brist på stöd och dåligt samarbete. De subteman som skapades ur 

temat beskrivning av upplevelse var maktlöshet, frustration, otillräcklighet och ensamhet (se 

figur 1).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av resultat.  

I resultatet fann författarna att när sjuksköterskan beskrev upplevelsen av samvetsstress så var 

det alltid utifrån ett sammanhang eller situation samt att det var starkt förknippat med en 

orsak. Sjuksköterskan beskrev ett flertal situationer då samvetsstress uppstod och beskrev 

även att samvetsstressen upplevdes på olika sätt.  
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Tabell 2. Subtemamatris 

Författare, årtal, artikel samt 

tidsskrift 

Tids-

brist 

Brist på 

stöd 

Dåligt 

samarbete 

Makt-

löshet 

Frustration Otillräcklig-

het och 

ensamhet 

Cronqvist, A., Theorell, T., Burns, 

T., & Lützén, K. (2004) 

“Caring about- Caring for: Moral 

obligations and work responsibilities 

in intensive care nursing” 

Nursing Ethics. 

  x  x  

Elpern, E., Covert, B., & Kleinpell, 

R. (2005) 

“Moral distress of staff nurses in a 

medical intensive care unit.” 

American Journal Of Critical Care. 

   x x  

Gutierrez, K-M. 

(2005). 

”Critical Care Nurses´ Perceptions 

of and Responses to Moral Distress”  

Dimensions of Critical Care 

Nursing.  

x x x x x  

Jensen, A., & Lidell, E.  

(2009) 

”The influence of conscience in 

nursing.” 

Nursing Ethics 

x    x  

Karlsson, M., Roxberg, A., Barbosa 

da Silva, A., & Berggren, I. (2010) 

”Community nurses’ experience of 

ethical dilemmas in palliative care: 

a Swedish study” 

International Journal of Palliative 

Nursing. 

 x x x x x 

Maluwa, V., Andre, J., Ndebele, P., 

& Chilemba, E. (2012) 

”Moral distress in nursing practice 

in Malawi” 

Nursing Ethics 

 x   x  

Mauleon, A., Palo-Bengtsson, L., & 

Ekman, S. (2005) 

”Anaesthesia care of older patients 

as experienced by nurse 

anaesthetists”. 

Nursing Ethics.  

x  x x  x 
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Sørlie, V., Jansson, L., & Norberg, 

A. (2003) 

”The meaning of being in ethically 

difficult care situations in paediatric 

care as narrated by female 

registered nurses.” 

Scandinavian Journal Of Caring 

Sciences 

  x x  x 

Sørlie, V., Kihlgren, A., & Kihlgren, 

M. (2005) 

”Meeting ethical challenges in acute 

nursing care as narrated by 

registered nurses.” 

Nursing Ethics 

x  x  x x 

Tang, P., Johansson, C., Wadensten, 

B., Wenneberg, S., & Ahlström, G. 

(2007) 

”Chinese nurses´ ethical concerns in 

a neurological ward”  

Nursing Ethics. 

x x x x x x 

Thorup, C., Rundqvist, E., Roberts, 

C., & Delmar C.  

(2012) 

“Care as a matter of courage: 

vulnerability, suffering and ethical 

formation in nursing care.” 

Scandinavian Journal of Caring 

Sceiences. 

     x 
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Orsak  

Tidsbrist  

Tidsbrist på arbetet visade sig vara en källa till att inre konflikter uppstod och orsakade 

samvetsstress hos sjuksköterskorna (Gutierrez, 2005; Jensen & Lidell, 2009; Mauleon, Palo-

Bengtsson & Ekman, 2005; Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 2005; Tang, Johansson & 

Wadensten, 2007).”I suffer from wanting to do more than I am able. I want to have more time 

with my patients.”(Sørlie et al., 2005, s. 138).  

Sjuksköterskan kände samvetsstress när hon upplevde att hon svek patienterna, när hon inte 

hade tid till att utföra enligt henne bra omvårdnadsåtgärder (Gutierrez, 2005; Jensen & Lidell, 

2009; Sørlie et al., 2005; Tang et al., 2007). När hon kände sig tvungen att prioritera det 

medicinska framför omvårdnaden fanns det inte tid över för att sitta ner och samtala med 

patienten och det gjorde i sin tur att sjuksköterskan upplevde samvetsstress (Jensen & Lidell, 

2009). Samvetsstress uppstod även när sjuksköterskorna inte hade tid att förhålla sig till regler 

och förordningar (Tang et al., 2007).  

Brist på stöd  

Brist på stöd visade sig i ett flertal studier vara en orsak till att sjuksköterskan kände 

samvetsstress (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010; Maluwa, Andre, 

Ndebele & Chilemba, 2012; Tang et al., 2007). Det visade sig att respektlöshet från läkaren 

ledde till att en känsla av brist på stöd uppstod hos sjuksköterskan (Karlsson et al., 2010; 

Maluwa et al., 2012; Tang et al., 2007). “… doctors look down on the nurses… All this makes 

her feel unhappy and she feels a lot of stress in her work.” (Tang et al., 2007, s. 816). 

När sjuksköterskan ställdes inför svåra beslut och inte kunde få stöd och hjälp av den 

överordnade sjuksköterskan upplevdes samvetsstress (Tang et al., 2007). I moraliskt svåra 

situationer upplevde sjuksköterskorna brist på stöd då de inte gavs möjlighet att få reflektera 

över situationen tillsammans med någon (Gutierrez, 2005).  

Dåligt samarbete  

Dåligt samarbete mellan sjuksköterskan och annan vårdpersonal var en orsak till 

samvetsstress (Gutierrez, 2005; Mauleon et al., 2005; Sørlie, Jansson & Norberg, 2003; Sørlie 

et al., 2005; Tang et al., 2007). När samarbetet mellan sjuksköterskan och kollegor inte 
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fungerade klev hon ofta åt sidan och tillät att kollegan agerade i oenighet med vad hon ansåg 

var rätt och det skapade en samvetsstress (Mauleon et al., 2005). Upplevelsen av 

samvetsstress uppstod även när sjuksköterskorna ansåg sig veta vad patienten behövde men 

då hennes åsikt inte hade något inflytande i de medicinska besluten (Cronqvist, Theorell, 

Burns & Lützén, 2004; Gutierrez, 2005; Karlsson et al., 2010; Mauleon et al., 2005; Sørlie et 

al., 2003; Sørlie et al., 2005; Tang et al., 2007). I en av studierna visade det sig att vissa läkare 

vägrade att samarbeta och en sjuksköterska menade att hierarkin inom vården gjorde att 

moraliskt rätta handlingar var omöjligt för sjuksköterskor att utföra vilket ledde till 

samvetsstress (Gutierrez, 2005). Samvetsstress skapades också när samarbetet med närstående 

kring en patients behandling inte fungerade, följaktligen när de inte var överens om vilka 

åtgärder som skulle göras (Tang et al., 2007). 

Beskrivning av upplevelsen 

Maktlöshet 

Upplevelsen av samvetsstress beskrevs som en maktlöshet i och med att sjuksköterskorna 

trodde sig veta den moraliskt rätta handlingen men inte ha möjlighet till att utföra den 

(Karlsson et al., 2010; Mauleon et al., 2005; Tang et al., 2007).  

Maktlöshet beskrevs i ett flertal av studierna av sjuksköterskorna som en följd av inte kunna 

påverka beslut och åtgärder, men även som att inte ha möjlighet att kunna förändra de 

situationer som uppstod (Elpern, Covert & Kleinpell, 2005; Gutierrez, 2005; Sørlie et al., 

2003; Tang et al., 2007). Samvetsstress upplevdes som maktlöshet när sjuksköterskorna inte 

själva kunde hjälpa patienten utan var beroende av läkaren när det gällde att kunna lindra 

patientens lidande (Karlsson et al., 2010). “It is extremely difficult to be in a situation you 

know is hopeless… you’re powerless to do otherwise.” (Elpern et al., 2005, s.528).  

Frustration  

Samvetsstress beskrevs i ett flertal av studierna som frustration (Cronqvist et al., 2004; 

Gutierrez, 2005; Jensen & Lidell, 2009; Sørlie et al., 2005; Tang et al., 2007). Frustration 

uppstod till följd av samvetsstress då sjuksköterskan kände att hon inte kunde lindra patienten 

lidande, tillfredsställa patientens behov eller då omvårdnadsåtgärderna inte gjorde någon 

skillnad för patientens välmående (Cronqvist et al., 2004; Elpern et al., 2005; Gutierrez, 2005; 

Karlsson et al., 2010; Maluwa et al., 2012). Då sjuksköterskan upplevde att hon inte hade 
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tillräckligt med information för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt och inte hade 

tillräckligt med tid för patienten upplevdes samvetsstress och frustration uppstod (Cronqvist et 

al., 2004; Sørlie et al., 2005).  

Otillräcklighet och ensamhet  

Samvetsstress beskrevs som en känsla av otillräcklighet i ett flertal studier (Karlsson et al., 

2010; Mauleon et al., 2005; Sørlie et al., 2003; Sørlie et al., 2005; Tang et al., 2007; Thorup, 

Rundqvist, Roberts & Delmar, 2012). I samband med otillräcklighet upplevdes ensamhet 

(Mauleon et al., 2005; Sørlie et al., 2003; Sørlie et al., 2005; Thorup et al., 2012) som uppstod 

när sjuksköterskan kände sig otillräcklig i sitt arbete och upplevde att hon hade brist på stöd 

(Mauleon et al., 2005). Otillräcklighet beskrevs även när sjuksköterskan upplevde situationer 

som blev omöjliga att hantera på egen hand (Tang et al., 2007) och när sjuksköterskorna inte 

kunde hjälpa patienten att lindra dess lidande (Karlsson et al., 2010). Att inte kunna leva upp 

till sina egna förväntningar skapade också en känsla av otillräcklighet (Mauleon et al., 2005; 

Thorup et al., 2012). 
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva när och hur sjuksköterskan upplever samvetsstress och 

resultatet visade att samvetsstress uppstod ur orsakerna brist på stöd, dåligt samarbete samt 

tidsbrist. Känslorna frustration, maktlöshet samt otillräcklighet och ensamhet beskrevs som 

upplevelsen av samvetsstress.  

Metoddiskussion 

Författarna till litteraturstudien upplevde inledningsvis en del svårigheter i att hitta relevant 

forskning till det valda begreppet samvetsstress. De studier som hittades hade samma 

författare och beskrev inte upplevelsen utan mätte endast nivån av samvetsstress. Dock kunde 

författarna med hjälp av de funna studierna hitta andra studier som beskrev upplevelsen av 

samma fenomen fast med andra ord. Dessa ord inkluderades då i sökningen för att inte missa 

de studier som skulle kunna vara relevanta för vårt syfte. Den booleska operatorn AND 

användes för att kunna kombinera olika sökord. Rätt kombination av sökord hjälper 

forskargruppen att avgränsa och ringa in så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen 

(Willman et al., 2011). Om även den booleska operatorn OR hade använts hade det kunnat 

generera i fler träffar och ett bredare urval. Sökningen begränsades till åren 2003-2013 för att 

få väl uppdaterade studier till vårt resultat, dock kan detta gjort att relevanta studier som 

publicerats tidigare missats.  

Till resultatet användes 11 studier varav tio var kvalitativa och en var kvantitativ. Kvantitativ 

forskning mäter nivåer av upplevelsen, men beskriver den inte. Det är i den kvalitativa 

forskningen som erfarenheter och upplevelser av ett fenomen beskrivs (Willman et al., 2011). 

Därför fann vi vårt resultat bäst i de kvalitativa studierna. I den kvantitativa studien vi trots 

allt valde hade respondenterna möjlighet att svara på en öppen fråga och kunde därmed 

beskriva upplevelsen. Att inkludera flest studier med kvalitativ ansats kan därmed ha bidragit 

till ett mer beskrivande resultat.   

Granskningsprotokoll enligt Willman et al. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning användes 

som en checklista för att granska studiernas kvalité. Granskningen delades upp mellan 

författarna och det kan enligt Henricson (2012) sänka litteraturstudiens trovärdighet.  
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Studierna var skrivna på engelska och därför fanns en viss risk att misstolkningar gjordes. För 

att undvika detta lästes alla studier igenom noga av båda författarna och diskussion fördes 

kring svårtolkade stycken. Handledare och utomstående part kontrollerade att 

resultatbeskrivningarna var rimliga, detta stärker enligt Henricson (2012) trovärdigheten på 

litteraturstudien.  

Båda författarna har i arbetet inom hälso- och sjukvård och själva upplevt samvetsstress, 

därför kan förförståelsen som författarna haft påverkat dataanalysen. För att minska 

förförståelsens inflytande på analysen har försiktighet vidtagits vid tolkning. Enligt Henricson 

(2012) går det inte att utesluta att förförståelse har en påverkan på dataanalysen och resultatet 

men att det går att begränsa denna påverkan genom att reflektera över den. 

De studier som valts till resultatet var genomförda i olika delar av världen. Sjuksköterskans 

roll och ansvar är olika i olika delar av världen och oavsett världsdel fanns samvetsstress 

beskrivet. Författarna anser att detta kan vara en styrka i studien, att studiens resultat kan 

appliceras till olika delar av världen.  

Majoriteten av respondenterna i de studier som valdes ut till litteraturstudien var kvinnor och 

enligt Glasberg et al. (2008) upplever kvinnor högre nivå av samvetsstress i jämförelse med 

män. Eftersom syftet med litteraturstudien var att beskriva när och hur sjuksköterskan 

upplever samvetsstress kan resultatet ha påverkats av den stora andelen kvinnor. Kilcoyne och 

Dowling (2007) påpekar att studier enbart gjorda på kvinnliga sjuksköterskor självklart leder 

till att manliga sjuksköterskors upplevelse inte framträds. Således anser författarna att 

resultatet inte går att applicera på sjuksköterskor i allmänhet eftersom få män har inkluderats.  

Resultatdiskussion 

Dagens Nyheter publicerade en artikel i februari 2014 om hur arbetet påverkar hälsan. 

Professor Theorell på Karolinska Institutet har granskat en mängd studier som handlar om hur 

arbetsförhållande och psykisk ohälsa hänger samman. Theorells resultat visade att risken för 

psykisk ohälsa ökade hos personer som inte fick möjlighet att påverka sin arbetssituation samt 

hos dem som hade höga krav på arbetsplatsen (Nordgren, 2014). Litteraturstudiens resultat 

visade att sjuksköterskorna upplevde samvetsstress när de inte kunde påverka eller förändra 

situationer som uppstod i arbetet. Vidare visade litteraturstudiens resultat att 

sjuksköterskornas upplevelse av brist på stöd och dåligt samarbetet ledde till samvetsstress. 
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Theorells resultat visade även att bristande stöd samt mobbning och konflikter i arbetet var en 

riskfaktor för psykisk ohälsa (Nordgren, 2014).  

 

Litteraturstudiens resultat visade även att samvetsstress påverkar sjuksköterskornas 

välmående. Omvårdnadsteoretikern Jean Watson menar att en förutsättning för god vård är att 

sjuksköterskan har förmåga att värna om sin egen hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

I litteraturstudiens resultat framkom det även att samvetsstress upplevdes som maktlöshet när 

sjuksköterskan inte hade möjlighet att förändra en situation eller när hon inte kunde påverka 

ett beslut. Kilcoyne och Dowlings (2007) studie visade att sjuksköterskor upplevde 

maktlöshet i sitt arbete och att de kände att maktlösheten hade blivit standard för dem i deras 

yrke. Radzvin (2011) påpekade att känslor av frustration och maktlöshet uppstod till följd av 

etiska dilemman.  

 

Författarna fann intresse i att jämföra upplevelse av maktlöshet med en annan profession inom 

sjukvården, nämligen läkarna. Detta eftersom läkarna har en annan roll och ansvar samt att 

sjuksköterskorna och läkarna ska kunna samarbeta för att skapa en så bra vård som möjligt. I 

Jensen, Norredam, Priebe och Krasniks (2013) studie beskrev de läkare som upplevde 

maktlöshet. Studiens syfte var att utforska hur allmänläkare upplevde att ge vård till flyktingar 

med psykiska problem. Maktlösheten uppstod hos läkaren när tillfrisknande inte var möjligt, 

när läkaren inte kunde förändra patientens tillstånd (Jensen et al., 2013). En sjuksköterska 

uttryckte i litteraturstudiens resultat att maktlöshet uppstod när situationen för patienten enligt 

henne var hopplös. Gill, Hislop, Mant och Harndens (2012) beskrev maktlöshet hos läkarna 

när deras patienters sjukdom hade en dålig prognos. Hos läkarna uppstod maktlöshet som ett 

resultat av att patientens sjukdom inte gick att påverka, medan hos sjuksköterskorna i 

litteraturstudien uppstod maktlöshet när möjlighet att påverka inte gavs men viljan och 

förmågan fanns.  

Dåligt samarbete mellan sjuksköterskorna och annan vårdpersonal visade sig i 

litteraturstudiens resultat vara en orsak till samvetsstress samt att samvetsstressen ofta 

beskrevs som maktlöshet. Litteraturstudiens författare anser att ett förbättrat samarbete mellan 

vårdpersonal skulle kunna öka omvårdnadens kvalité. Radzvin (2011) menar att 

sjuksköterskor ofta upplevde maktlöshet på grund av dåligt samarbete med läkare, chefer samt 

sjuksköterskekollegor. Bender, Connelly och Brown (2013) beskrev i sin studie att samarbetet 
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med andra sjuksköterskor och arbetskamrater var viktigt och att ett bra samarbete kunde bidra 

till en bättre vård för patienten. För att förbättra samarbetet mellan sjuksköterskorna samt 

mellan sjuksköterska och läkare, menar Moore och Prentice (2012) att stöd och 

samarbetsstrategier bör komma från sjukhusledning och organisation. Författarna av 

litteraturstudien anser att ett bra samarbete skulle kunna förbättra kvalitén på omvårdnaden. 

Deltagarna i en studie av Nilsson, Lindgren och Månsson (2012) beskrev att det var enklare 

att få en helhetsbild av patienten och kunna ge en adekvat vård när det interdisciplinära 

samarbetet fungerade.  

Slutsats 

Om sjuksköterskans förmåga att ge god omvårdnad äventyras kan patientsäkerheten riskeras. 

Författarna anser att sjuksköterskan måste kräva mer i sitt arbete. Hon behöver kräva stöd när 

hon upplever att hon inte får det, hon behöver vara tydlig med sin kunskap om patienterna så 

att läkaren tar henne på allvar och hon behöver begära hjälp av andra när tid till 

omvårdnadsåtgärder inte finns. Författarna tror att detta kan leda till att sjuksköterskan får 

större kontroll över sin arbetssituation, vilket skulle kunna minska upplevelsen av 

samvetsstress. Detta skulle i sin tur kunna bidra till en ökad patientsäkerhet, vilket är något 

som alla inom sjukvården eftersträvar.  

Klinisk betydelse 

Samvetsstress har visat sig vara vanligt förkommande hos sjuksköterskor. Resultatet av 

litteraturstudien kan leda till en ökad förståelse av vad som orsakar samvetsstress och hur den 

upplevs. Författarna anser att en ökad kunskap om samvetsstress kan leda till att landsting, 

organisation och sjukhusledningen samt sjuksköterskan själv inser att välmående är viktigt 

och att det påverkar kvalitén på omvårdnaden. 

Förslag på vidare forskning 

Studiens resultat visar att sjuksköterskans välmående påverkas negativt av samvetsstress. På 

grund av att den forskning som bedrivits kring samvetsstress till största involverat kvinnor 

anser författarna att forskning kring hur manliga sjuksköterskor upplever samvetsstress vore 

intressant. Författarna anser även att det skulle vara intressant om mer forskning gjordes kring 

hur sjuksköterskans välmående påverkar omvårdnaden för att tydliggöra vilka effekter detta 

har på patienten. Till sist hoppas författarna att forskning skulle kunna finna förebyggande 
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åtgärder och rutiner som skulle kunna implementeras i den dagliga vardagen för att minska 

den negativa samvetsstressen. 



21 

 

Referenser  

Ahmad, A., Ekman, R., & Arnetz, B.B. (2005). Stress: individen, samhället, organisationen, 

molekylerna. (2., [rev.] uppl.) Stockholm: Liber. 

Almén, N. (2007). Stress- och utmattningsproblem: kognitiva och beteendeterapeutiska 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Bender, M., Connelly, C. D., & Brown, C. (2013). Interdisciplinary collaboration: the role of 

the clinical nurse leader. Journal Of Nursing Management, 21(1), 165-174. 

doi:10.1111/j.1365-2834.2012.01385.x 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Cronqvist, A., Theorell, T., Burns, T., & Lützén, K. (2004). Caring about -- caring for: moral 

obligations and work responsibilities in intensive care nursing. Nursing Ethics, 11(1), 63-76. 

doi:10.1191/0969733004ne667oa 

Dahlqvist, V., Soderberg, A., & Norberg, A. (2009). Facing inadequacy and being good 

enough: psychiatric care providers' narratives about experiencing and coping with troubled 

conscience. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 16(3), 242-247. 

doi:10.1111/j.1365-2850.2008.01343.x 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 329-343). Lund: Studentlitteratur. 

Donovan, R.O., Doody, O., & Lyons, R. (2013). The effect of stress on health and its 

implications for nursing. British Journal Of Nursing, 22(16), 969-973. 

Egidius, H. (2011). Etik och profession: i en tid av ökande privatisering och 

myndighetskontroll. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Elpern, E., Covert, B., & Kleinpell, R. (2005). Moral distress of staff nurses in a medical 

intensive care unit. American Journal Of Critical Care, 14(6), 523-530. 



22 

 

Friberg, F. (2012). Att utforma ett examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.81-94). (2, [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

Gill, P. J., Hislop, J., Mant, D., & Harnden, A. (2012). General practitioners' views on quality 

markers for children in UK primary care: a qualitative study. BMC Family Practice, 13(1), 

92-100. 

 

Glasberg, A., Eriksson, S., Dahlqvist, V., Lindahl, E., Strandberg, G., Söderberg, A., & 

Norberg, A. (2006). Development and initial validation of the Stress of Conscience 

Questionnaire. Nursing Ethics, 13(6), 633-648. doi:10.1177/0969733 

Glasberg, A., Eriksson, S., & Norberg, A. (2008). Factors associated with 'stress of 

conscience' in healthcare. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 22(2), 249-258. 

Gutierrez, K. (2005). Critical care nurses' perceptions of and responses to moral distress. 

Dimensions Of Critical Care Nursing, 24(5), 229-241. 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

2004(24), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Heberlein, A. (2008). Det var inte mitt fel!: om konsten att ta ansvar. Västerås: Ica. 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad. (s.471-478). Lund: Studentlitteratur.  

Jakobsson, E., & Lützén, K. (2010) Omvårdnad som profession och akademiskt ämne. I A. 

Edberg, A. (Red.), Omvårdnadens grunder: en specialutgåva för sjuksköterskor. (s.15-35) (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Jensen, A., & Lidell, E. (2009). The influence of conscience in nursing. Nursing Ethics, 16(1), 

31-42. doi:10.1177/0969733008097988  

Jensen, N., Norredam, M., Priebe, S., & Krasnik, A. (2013). How do general practitioners 

experience providing care to refugees with mental health problems? A qualitative study from 

Denmark. BMC Family Practice, 14(1), 17-25. doi:10.1186/1471-2296-14-17 



23 

 

Juthberg, C., Eriksson, S., Norberg, A., & Sundin, K. (2008). Stress of conscience and 

perceptions of conscience in relation to burnout among care-providers in older people. 

Journal Of Clinical Nursing, 17(14), 1897-1906. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02184.x 

Karlsson, M., Roxberg, A., Barbosa da Silva, A., & Berggren, I. (2010). Community nurses' 

experiences of ethical dilemmas in palliative care: a Swedish study. International Journal Of 

Palliative Nursing, 16(5), 224-231. 

Katsuhara, Y. (2005). What moral requirements cause ethical dilemmas among nurse 

executives?. Japan Journal Of Nursing Science, 2(1), 57-65.  

Kilcoyne, M., & Dowling, M. (2007). Working in an overcrowded accident and emergency 

department: nurses' narratives. Australian Journal Of Advanced Nursing, 25(2), 21-27. 

 

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.  

Lützén, K., Cronqvist, A., Magnusson, A., & Andersson, L. (2003). Moral stress: synthesis of 

a concept. Nursing Ethics, 10(3), 312-322. doi:10.1191/0969733003ne608oa  

Maluwa, V., Andre, J., Ndebele, P., & Chilemba, E. (2012). Moral distress in nursing practice 

in Malawi. Nursing Ethics, 19(2), 196-207. doi:10.1177/0969733011414968  

Mauleon, A., Palo-Bengtsson, L., & Ekman, S. (2005). Anaesthesia care of older patients as 

experienced by nurse anaesthetists. Nursing Ethics, 12(3), 263-272. 

doi:10.1191/0969733005ne788oa 

Moore, J., & Prentice, D. (2013). Collaboration among nurse practitioners and registered 

nurses in outpatient oncology settings in Canada. Journal Of Advanced Nursing, 69(7), 1574-

1583. doi:10.1111/jan.12017 

Nordgren, M. (2014, 21 februari). ”Så påverkar arbetet hälsan”. Dagens Nyheter, s.42.  

Nilsson, P., Lindgren, E., & Månsson, J. (2012). Lateral epicondylalgia. A quantitative and 

qualitative analysis of interdisciplinary cooperation and treatment choice in the Swedish 

health care system. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 26(1), 28-37. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00899.x 



24 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2013[2014]). Essentials of nursing research: appraising evidence 

for nursing practice. (8. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Radzvin, L. (2011). Moral distress in certified registered nurse anesthetists: implications for 

nursing practice. AANA Journal, 79(1), 39-45.  

Sørlie, V., Jansson, L., & Norberg, A. (2003). The meaning of being in ethically difficult care 

situations in paediatric care as narrated by female registered nurses. Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 17(3), 285-292.  

Sørlie, V., Kihlgren, A., & Kihlgren, M. (2005). Meeting ethical challenges in acute nursing 

care as narrated by registered nurses. Nursing Ethics, 12(2), 133-142. 

doi:10.1191/0969733005ne770oa  

Tang, P., Johansson, C., Wadensten, B., Wenneberg, S., & Ahlström, G. (2007). Chinese 

nurses' ethical concerns in a neurological ward. Nursing Ethics, 14(6), 810-824. 

doi:10.1177/0969733007082140 

Thorup, C., Rundqvist, E., Roberts, C., & Delmar, C. (2012). Care as a matter of courage: 

vulnerability, suffering and ethical formation in nursing care. Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences [serial online]. September 2012;26(3):427-435. 

Tuvesson, H., Eklund, M., & Wann-Hansson, C. (2012). Stress of Conscience among 

psychiatric nursing staff in relation to environmental and individual factors. Nursing Ethics, 

19(2), 208-219. doi:10.1177/0969733011419239 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 

inom omvårdnad.(s. 481-496). Lund: Studentlitteratur. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



25 

 

Åhlin, J., Ericson-Lidman, E., Eriksson, S., Norberg, A., & Strandberg, G. (2013). 

Longitudinal relationships between stress of conscience and concepts of importance. Nursing 

Ethics, 20(8), 927-942. doi:10.1177/0969733013484487 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (2.uppl.,s.57-79). Lund: Studentlitteratur.  



                                                                        24 

Bilagor 

Bilaga 1. Artikelmatris.  

Art.

nr 

Författare, År, Titel, 
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Syfte Metod/urval/perspektiv/Antal 

deltagare (=N) 

Resultat 

1 Cronqvist, A., Theorell, T., 

Burns, T., & Lützén, K.  

(2004) 

 

“Caring about- Caring for: 

Moral obligations and work 

responsibilities in intensive 

care nursing” 

 

Nursing Ethics. 

Sverige. 

Syftet med studien var att 

analysera upplevelser av 

moraliska orosmoment inom 

intensiv omvårdnad.  

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer.  

 

36 sjuksköterskor från 

intensivvårds-avdelningar. 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

N = 36 

Sjuksköterskor har svårt att balansera 

moraliska förpliktelser och arbetsansvar. 

2 Elpern, E., Covert, B., & 

Kleinpell, R. 

(2005) 

 

“Moral distress of staff nurses 

Syftet var uppdelat i 4 delar: 

bedöma nivån av moralisk 

ångest hos sjuksköterskor 

som arbetar inom medicinsk 

intensivvård, 

Kvantitativ design. 

 

Deskriptivt frågeformulär. 

 

28 sjuksköterskor som arbetade 

Moralisk ångest fanns i måttlig mängd i det 

flesta situationer. De högsta nivåerna av 

moralisk ångest var associerade med 

utförandet av aggressiv behandling där 

behandlingen inte ledde till förväntad 
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in a medical intensive care 

unit.” 

 

American Journal Of Critical 

Care. 

USA. 

identifiera situationer 

associerade med signifikant 

moralisk ångest, undersöka 

konsekvenserna av moraliskt 

svåra upplevelser och 

utvärdera möjliga 

demografiska associationer 

hos deltagarna med moralisk 

ångest. 

på intensivvårdsavdelningar.  

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N = 28 

förbättring. Moralisk ångest hade en 

signifikant korrelation med år av 

arbetserfarenhet som sjuksköterska. 

Sjuksköterskor rapporterade att moralisk 

ångest negativt påverkade deras känsla av 

tillfredställelse på arbetet, fysisk och psykisk 

välmående och självbild. 

3 Gutierrez, K-M. 

(2005). 

 

”Critical Care Nurses´ 

Perceptions of and Responses 

to Moral Distress”  

 

Dimensions of Critical Care 

Nursing. USA. 

Syftet med studien var att öka 

förståelsen av 

intensivvårdssjuksköterskor 

upplevelser av moralisk 

ångest samt att förstå vilka 

moraliska konflikter som 

skapar moralisk ångest. 

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer med öppna frågor.  

 

12 kvinnliga 

intensivvårdssjuksköterskor med 

minst ett års erfarenhet.  

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N = 12 

 

 

 

Sjuksköterskors moraliska omdömen och 

uppfattningar av den rätta moraliska 

handlingen är relaterade till starka moraliska 

värderingar. Detta hjälper sjuksköterskan i att 

underlätta lidande, respektera patienters 

önskningar, behålla sanningen och fördela 

omvårdnadsåtgärder på rättvist sätt. 
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4 Jensen, A., & Lidell, E.  

(2009) 

 

”The influence of conscience in 

nursing.” 

 

Nursing Ethics, Sverige 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av 

samvetets inflytande på 

omvårdnaden. 

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer. 

 

15 sjuksköterskor på tre olika 

sjukhus, varav 13 var kvinnor 

och var två män. 

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N=15 

Sjuksköterskorna betraktar samvetet som en 

viktig komponent i hur omvårdnadens utförs. 

Samvetet beskrivs som drivkraften, det som 

begränsar och ursprunget till våra känslor. 

5 Karlsson, M., Roxberg, A., 

Barbosa da Silva, A., & 

Berggren, I.  

(2010) 

 

”Community nurses’ 

experience of ethical dilemmas 

in palliative care: a Swedish 

study” 

Syftet med studien var att 

belysa sjuksköterskors 

upplevelser av etiska 

dilemman i palliativ 

omvårdnad. 

Kvalitativ design. 

 

Nerskriva berättelser. 

 

Sju kvinnliga sjuksköterskor 

med 4-15 års erfarenhet inom 

palliativ vård. 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

För att sjuksköterskor inom palliativ 

omvårdnad ska kunna ha friheten att agera 

och viljan att fatta beslut, behöver de etisk 

kompetens och vetskap om deras kollegors 

upplevelser och kompetens att hantera etiska 

dilemman och etiska beslut.  
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International Journal of 

Palliative Nursing. 

Sverige. 

 

N = 7 

6 Maluwa, V., Andre, J., 

Ndebele, P., & Chilemba, E.  

(2012) 

 

”Moral distress in nursing 

practice in Malawi” 

 

Nursing Ethics, Malawi 

Syftet var undersöka 

förekomsten av moralisk 

stress bland sjuksköterskor.   

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer. 

 

20 kvinnliga sjuksköterskor som 

hade arbetat minst 18 månader. 

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N= 20 

Sjuksköterskorna upplevde ofta moralisk 

stress. De beskrev sin upplevelse av moralisk 

stress som en del i engagemanget för 

patienterna och att det handlar om att göra rätt 

i omvårdnaden.  

7 Mauleon, A., Palo-Bengtsson, 

L., & Ekman, S.  

(2005) 

 

”Anaesthesia care of older 

patients as experienced by 

Syftet med studien var att 

belysa situationen för 

anestesisjuksköterskor kring 

omvårdnaden hos äldre 

patienter. 

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer. 

 

Sju kvinnliga 

anestesisjuksköterskor med 9-30 

Betydelsen av att vara känslomässigt 

engagerad och att ha en inre moralisk plikt 

i en omvårdnadssituation var av betydelse. Att 

inte kunna agera utefter vad de ansåg vara 

bäst för patienten ledde till moralisk stress. 

Behovet av vägledning och tillgång till ett 
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nurse anaesthetists”. 

 

Nursing Ethics.  

Sverige. 

års erfarenhet av yrket. 

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N=7  

forum där personalen kan diskutera etiska och 

moraliska frågor belystes.  

8 Sørlie, V., Jansson, L., & 

Norberg, A. 

(2003) 

 

”The meaning of being in 

ethically difficult care 

situations in paediatric care as 

narrated by female registered 

nurses.” 

 

Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, Norge. 

Syftet vad att belysa 

kvinnliga sjuksköterskors 

upplevda erfarenhet av etiskt 

svåra situationer inom 

pediatrisk omvårdnad. 

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer. 

 

20 kvinnliga sjuksköterskor på 

två olika sjukhus. Deltagarna 

blev uppdelade i två grupper 

utifrån deras erfarenhet. 

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N=20 

 

Att vara i etiskt svåra vårdsituationer inom 

pediatrisk omvårdnad handlar om att 

känslomässig smärta uppkommer på grund av 

krav att följa klinikens regler och att 

sjuksköterskorna mår dåligt av att se patienter 

som inte blir prioriterade. Sjuksköterskorna är 

beroende av bekräftelse från sina kollegor för 

att känna att de gör ett bra jobb och bristen på 

dialoger kring etiskt svåra vårdsituationer gör 

att de känner sig ensamma.   

9 Sørlie, V., Kihlgren, A., & 

Kihlgren, M. 

Syftet var att belysa 

sjuksköterskor upplevda 

Kvalitativ design. 

 

I etiskt svåra situationer var det upplevelsen 

av det enormt ansvar som sjuksköterskan 
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(2005) 

 

”Meeting ethical challenges in 

acute nursing care as narrated 

by registered nurses.” 

 

Nursing Ethics, Sverige. 

erfarenhet kring etiskt svåra 

vårdsituationer inom 

akutsjukvården. 

Intervjuer. 

 

Fem sjuksköterskor inom 

akutsjukvården.  

 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

N=5  

upplevde som starkast.  

10 Tang, P., Johansson, C., 

Wadensten, B., Wenneberg, S., 

& Ahlström, G.  

(2007) 

 

”Chinese nurses´ ethical 

concerns in a neurological 

ward”  

 

Nursing Ethics. 

Sverige. 

Syftet med studien var att 

beskriva kinesiska 

sjuksköterskors upplevelser 

av arbetsrelaterad ångest och 

etiska dilemma på en 

neurologisk avdelning.  

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer på engelska med tolk.  

 

20 sjuksköterskor på neurologisk 

avdelning. 

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N = 20  

Resultatet visade att etiska problem leder till 

arbetsångest inom sjukvården.  
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11 Thorup, C., Rundqvist, E., 

Roberts, C., & Delmar C.  

(2012) 

 

“Care as a matter of courage: 

vulnerability, suffering and 

ethical formation in nursing 

care.” 

 

Scandinavian Journal of Caring 

Sceiences. 

Sverige, Danmark, Finland.  

Syftet med studien var att 

utforska sjuksköterskors 

upplevelse av hur deras 

sårbarhet och lidande 

påverkar deras etiska 

värderingar och kapacitet att 

ge professionell omvårdnad 

när de blir konfronterade med 

patientens sårbarhet och 

lidande.   

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer med 10 öppna frågor.  

 

23 kvinnliga sjuksköterskor från 

Danmark, Finland och Sverige 

med minst 5 års arbetserfarenhet 

och intresse för ämnet.  

 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

N = 23 

Resultatet visade att etiska värderingar 

uppkom från sjuksköterskors personliga 

bakgrund och professionella kompetenser 

samt att värderingarna utvecklas över tid. 

 

 


