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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskan ska arbeta enligt lagar och förordningar, samt förhålla sig till ett 

etiskt tillvägagångssätt. Samtidigt ska sjuksköterskan upprätthålla god omvårdnad och ett 

gott bemötande gentemot patienterna. När sjuksköterskan inte upplevde sig kunna 

tillhandahålla den vård som förväntades, eller tvingades utföra vård som stod i motsats till 

sitt eget samvete, skapades ett oroligt samvete. Samvetsstress innefattar det oroliga samvetet 

och den stress som samvetet medför och uppstod då sjuksköterskor inte kände att de kunde 

leva upp till sina moraliska värderingar som i sin tur tyngde dess samvete. 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskans upplevelse av samvetsstress, vilka de bidragande 

faktorerna är samt hur samvetsstress hanteras. 

Metod: En litteraturöversikt innehållande 15 artiklar, varav åtta med kvantitativ ansats och 

sju med kvalitativ ansats. 

Resultat: Samvetsstress visade sig uppstå när sjuksköterskorna inte upplevde sig kunna 

förändra eller påverka situationer i deras dagliga arbete, ofta på grund av tids- och 

resursbrist och otillräckligt stöd. Samvetsstress medförde många olika känslor såsom 

frustration, maktlöshet och otillräcklighet. För att klara av att hantera detta behövdes stöd 

från organisationen. 

Diskussion: För att sjuksköterskan ska kunna klara av att hantera sin samvetsstress, eller 

förebygga att den uppstår, vore det bra att i tidigt skede erhålla information om vad detta 

begrepp innebär, eventuellt redan på sjuksköterskeutbildningen. Stöd från organisation och 

chefer i form av tillräckliga resurser, som hälso- och sjukvårdslagen hävdar ska finnas. 

Likaså teamsamverkan mellan medarbetare bland de olika professionerna inom hälso- och 

sjukvård för att stärka teamet och minska på rollkonflikterna, eventuellt i form av spegling 

på arbetsplatsen. 

Slutsats: Samvetsstress uppkom när sjuksköterskan förhindrades från att tillhandahålla god 

omvårdnad eller tvingades ge omvårdnad som kändes fel. När sjuksköterskans tillämpning 

av omvårdnad äventyras riskerades även patientsäkerheten att påverkas. Vidare forskning 

inom ämnet krävs för att detta relativt nya hälsoproblem ska uppmärksammas och minska. 

Nyckelord: omvårdnad, maktlöshet, samvete, samvetsstress, sjuksköterska, litteraturöversikt 
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Introduktion 

I många landsting har andelen sjuksköterskor som sagt upp sig fördubblats på bara några år 

och i vissa län är det ännu fler. Enligt landstingen själv handlar dessa avgångar bland annat 

om arbetsbelastning, arbetsmiljö, villkor och stress (Westin, 2017, 03 januari). Det upplevs 

samtidigt att stress och oro är ett dagligt problem för sjuksköterskor (Grönlund-Fischer, 

Dahlqvist & Söderberg, 2011), vilket väckt intresset för detta ämne. Stress under arbete 

påverkar välbefinnandet hos sjuksköterskan (Grönlund-Fischer et al., 2011; Åhlin, 

Strandberg, Norberg, Ternestedt & Ericson-Lidman, 2016), vilket i sin tur påverkar 

möjligheten att ge god kvalité på omvårdnaden (Orrung-Wallin, Jakobsson, & Edberg, 2015; 

Åhlin et al., 2016). Den inre stressen, känslan av att inte känna sig tillräcklig, är något som 

anses vara ett stort problem inom vården idag (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007; 

Grönlund-Fischer et al., 2011). 

Bakgrund 

Sjuksköterskeprofessionen 

Att arbeta som sjuksköterska innefattar att ha god kunskap och förståelse, färdighet, 

värderingsförmåga och ett förhållningssätt som är anpassat för att kunna ge god och säker 

omvårdnad (Finnström, 2010, s. 61–64). Sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet är 

omvårdnad, och innefattar både det patientnära arbetet samt det vetenskapliga 

kunskapsområdet (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Det är ett yrke med hög 

komplexitet, där sjuksköterskans legitimation garanterar att sjuksköterskan besitter relevant 

kunskap och förhåller sig till lagar, förordningar och politiska mål (Finnström, 2010, s. 61–

64). Sjuksköterskan ska samtidigt förhålla sig etiskt i sitt arbete, i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor sammanfattas riktlinjerna för professionens etik, som delas in i fyra områden. 

De ska uppvisa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet samt främja 

en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos 

patienter, deras anhöriga och allmänheten respekteras. Sjuksköterskan har ett personligt 

ansvar för sitt sätt att utöva yrket och att upprätthålla sin kompetens, samt erhålla en god 

arbetskultur med gott samarbete och respekt för sina medarbetare, samt aktivt medverka i 

utvecklingen av omvårdnadens värdegrund och evidensbaserad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Att arbeta evidensbaserat innebär att sjuksköterskan med bästa 
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tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet och patientens situation, önskemål och erfarenhet 

tar beslut om olika insatser (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är en term som beskriver en förmåga, ett behov, en professionell kompetens och 

ett forskningsområde. Definitionen av omvårdnad används på olika sätt, men har generellt 

fyra karakteristiska drag (humanvetenskapligt fokus, praktisk inriktning, omsorgstradition 

och hälsoorientering) som tillsammans bildar ett världsomfattande omvårdnadsperspektiv 

(Jakobsson & Lützén, 2009, s. 24). Florence Nightingale betraktas som skaparen av den 

moderna omvårdnaden. Nightingale introducerade en ny, förbättrad och systematisk 

utbildning för sjuksköterskor som syftade till att förbättra vårdkvalitén på grund av hög 

dödlighet till följd av infektionssjukdomar. Florence anses vara den första 

omvårdnadsteoretikern efter att ha publicerat boken “Notes on nursing. What it is and what it 

is not” där Nightingale bland annat beskriver vad omvårdnadens kärna bedöms vara samt 

sin grundläggande förståelse av sjukdom och omvårdnad (Kirkevold, 2000, s. 96-97). 

Omvårdnadsteoretikerna Benner och Wrubel (1989, s. xi & 1-2) utvecklade en omsorgsteori 

där de beskriver förhållandet mellan omvårdnad, stress och coping (hantering) samt hälsa. 

De hävdar att omvårdnad är ett grundläggande koncept. Benner och Wrubels omsorgsteori 

har en fenomenologisk ställning och bygger på Martin Heidigger och Maurice Merleau-

Pontys arbete som fokuserar på de upplevda erfarenheterna av att vara frisk och att vara sjuk 

(Benner & Wrubel, 1989, s. 7). Vidare skriver de att omsorg är ett ord som betyder att “bry 

sig om”, ett sammanhang av tankar, känslor, handling, att veta och vara. Begreppet omsorg 

används för att beskriva ett brett spektrum av engagemang, från romantisk kärlek till 

förälskelse och till vänskap, från att ta hand om sin trädgård till att ta hand om sitt arbete 

eller att ta hand om sin patient. Likaså är det just att “bry sig om något” som skapar risker, 

stress och sårbarhet. Inledande för omvårdnad i praktiken är att sjuksköterskan tar del av 

patientens livssituation för att skapa sig en helhetsbild av patientens sjukdom och symtom 

(Benner & Wrubel, 1989, s. 1-2, 16). Sjuksköterskan är i en unik position att kunna förstå både 

sjukdomsupplevelsen och de betydelser som patienten ger till den upplevda erfarenheten 

och som ett resultat kan sjuksköterskan hjälpa till att forma sjukdomsupplevelsen för 

patienten genom att vägleda, tolka och coacha. Vårdandet skapar möjligheter och bygger på 
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vad som är viktigt för en person, vad som räknas som stressigt och vilka alternativ som finns 

tillgängliga för hantering och är det första steget i den grundläggande omvårdnaden för att 

få hjälp och att hjälpa andra (Benner & Wrubel, 1989, s. 62). 

Etik och moral 

Ordet “etik” och “moral” betyder båda vana, seder och bruk, tradition, anda och karaktär. 

Etik och moral handlar i det stora hela om människors handlingar och verksamheter och de 

traditioner och vanor som styr handlandet samt i vilket tankesätt handlandet sker (Sarvimäki 

& Stenbock- Hult, 2011, s. 35). Etik byggs upp på principer, normer och teorier (Glasberg et 

al., 2006) och moral har sin grund i de etiska principer om vad som anses vara rätt eller fel, 

vilket varje individ analyserar sina moraliska beslut på. Kulturella sammanhang är starkt 

förknippat med individens etiska och moraliska tänkande. Inom vårdsammanhang formas 

etiska principer genom utbildning och praktik (Katsuhara, 2005). En sjuksköterska som är 

öppen, empatisk och äkta kan också vara sårbar och dessa människor upplever också lätt 

moralisk oro och stress. Om dessa sårbara sjuksköterskor utsätts för motstridiga och 

överdrivna förväntningar kan dem lätt uppleva stress (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 2011, s. 

13-19). 

Stress 

Stress är en konstant faktor i det nutida livet och är ett tvetydigt begrepp. För vissa betyder 

stress spänning och utmaning, för andra ett oönskat tillstånd med till exempel 

sömnsvårigheter, oro och frustration. Vid en stressreaktion, reagerar det autonoma 

nervsystemet genom att aktivera olika sorter av hormoner i kroppen, som svar på en 

hotande situation (McEwen, 2005). 

Benner och Wrubel (1989, s. 59-63) beskriver att definitionen av stress är en störning av 

betydelse, förståelse och sorg, vilka indikerar på att något i en persons liv inte står rätt till. 

Stress kan vara en uppfattning som ett resultat av att inte hantera ett problem, denna 

definition är basen till många stresshanteringsmetoder. Coping är inte en antidot till stress, 

utan vad man gör åt den störning av stress som uppstår. Coping handlar om att söka efter 

information som är relevant för situationen, ett sätt att förändra hur tanken på det stressiga 

förhållandet och att försöka känna sig bättre (eller åtminstone annorlunda). 
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Stress påverkar människor på olika sätt och är en känd orsak till fysisk och psykisk ohälsa. 

En av de vanligaste stressfaktorerna är relaterad till arbetet, otydliga arbetsuppgifter, för 

höga krav och ambitioner samt bristande resurser är bidragande orsaker (Örtqvist & 

Wincent, 2008). Jobbstress kan orsaka ovanliga och dysfunktionellt beteende på arbetet och 

bidra till minskad fysisk och psykisk hälsa. På kort sikt kan det leda till en mängd olika 

sjukdomar såsom kronisk trötthet och depression (Kivimäki, Leino-Arjas, Luukksen & 

Riihimaki, 2002). Enligt McFarlane (2010) kan långtidsstress eller traumatiska händelser på 

jobbet leda till psykologiska problem och kan bidra till psykiska störningar och förhindra 

arbetstagaren från att kunna arbeta igen. 

Stress i vården innehåller oftast flera komponenter såsom moralisk brist (Lützén & Kvist, 

2012), etisk stress (Alkrisat & Alatrash, 2016) och moralisk stress (Lützén, Cronqvist, 

Magnusson & Andersson, 2003). 

Moralisk stress 

Moralisk stress är ett begrepp som används inom vårdsammanhang för att beskriva 

upplevelser hos sjuksköterskor som hindras från att göra det som anses vara rätt att göra 

utifrån etiska principer i specifika situationer. Det bedöms förhindra personalen från att ta 

beslut som de anser vara bäst för patienten, en känsla av att de inte har kontroll över 

situationen. Detta kan dels bero på bristande resurser, ekonomiska och politiska strukturer 

eller etiska problem, om det inte finns tydliga principiella riktlinjer. Det moralisk stress 

bland annat skapar hos sjuksköterskan är en känsla av vrede, skuld, ångest, depression och 

minskat självförtroende vilket hindrar dem att utföra ett bra omvårdnadsarbete (Lützén et 

al., 2003). 

Samvete 

Samvete är ett begrepp som berörs både teologiskt, psykologiskt och filosofiskt men i 

huvudsak beskrivs samvete som en inre röst från exempelvis Gud. Samvetet ligger i 

människans natur och alla föds med ett samvete. Det är en förmåga som gör det möjligt att 

lära känna den moraliska sanningen. Samvetet är det bästa omdömet för att avgöra vad som 

är rätt och fel i en given situation, och kan vägleda i de val som sjuksköterskan står inför 

(Aldén, 2002). 

I en studie av Jensen och Lidell (2009) beskrev sjuksköterskor att samvetet är en drivkraft och 

ett värdefullt verktyg för att ge hög vårdkvalité och att samvetet spelar stor roll i 
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omvårdnadsåtgärder för patienter och dess anhöriga, det framgick också att det gör dem 

medvetna om människors sårbarhet. 

Ibland diskuteras begreppen etik, moral och samvete samtidigt, framför allt inom sjukvården 

då vårdgivare ofta befinner sig i etiskt svåra situationer (Sørlie, Jansson & Norberg, 2003). 

Oroligt samvete och samvetsstress 

Oroligt samvete förklaras genom begreppet skuldkänslor och upplevs ofta när vårdgivarna 

inte känner att de uppfyller sina skyldigheter till god omvårdnad gentemot patienterna. 

Dessa skyldigheter kan antingen skapas av egna krav (Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 2004) 

eller av andras, såsom patienterna, ledningen eller organisationen (Häggström, Skovdahl, 

Fläckman, Kihlgren & Kihlgren, 2004). Sjuksköterskor upplever oroligt samvete i situationer 

där de känner sig inkapabel att ge den vårdkvalité som de känner att deras plikt kräver. Att 

se patienter lida, eller att vara oförmögen att tillfredsställa patientens behov har en påverkan 

på det oroliga samvetet. Ett oroligt samvete uppfattas också som en positiv kraft, som 

utvecklar och gör människor medvetna om dess moraliska värden och värderingar (Alkrisat 

& Alatrash, 2016). 

 

Samvetsstress, det vill säga stress genererat till oroligt samvete, kan upplevas då 

sjukvårdspersonal inte får möjlighet att utöva den goda omsorg de vill men är skyldiga att 

ge. Detta kan dels bero på situationer där de möts av orimliga krav, hindras av restriktioner 

eller tvingas agera på ett sätt som står i motsats till deras eget samvete. Dessa situationer kan 

därför framkalla en känsla av att känna sig otillräcklig. Samvetsstress innefattar det oroliga 

samvetet och den stress som samvetet medför, oberoende på vad som framkallar det 

(Glasberg et al., 2006). Samvetsstress är nära kopplat till utbrändhet då sjuksköterskor ibland 

känner att de inte kan leva upp till sina moraliska värderingar som i sin tur tynger dess 

samvete (Glasberg et al., 2007). 

 

Åhlin, Ericson-Lidman, Norberg & Strandberg (2012) utvärderar en reviderad version av 

Perceptions of Conscience Questionnaire (PCQ) och Stress of Conscience Questionnaire 

(SCQ). Med PCQ kan samvetets ursprung, funktion och betydelse bedömas. Med SCQ kan 

frekvensen av etiskt problematiska situationer mätas, och graden av det oroliga samvetet 

bedömas där syftet är att uppskatta stress relaterat till ett oroligt samvete. 
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I flera studier används detta frågeformulär för att mäta samvetsstress respektive 

uppfattningar av samvetet (Dahlqvist et al., 2007; Glasberg et al., 2006; Glasberg et al., 2007; 

Juthberg, 2008; Tuvesson, Eklund & Wann-Hansson, 2012; Zhang, Wang, Liu & Chan, 2013). 

Terminologisk utgångspunkt 

Samvetsstress innefattar det oroliga samvetet och den stress som samvetet medför, som kan 

uppstå då sjuksköterskor känner att de inte kan leva upp till sina moraliska värderingar som 

i sin tur tynger deras samvete. Moralisk stress är ett begrepp som används inom 

vårdsammanhang för att beskriva upplevelser hos sjuksköterskor som hindras från att göra 

det som anses vara rätt att göra utifrån sina etiska principer. Oroligt samvete, samvetsstress 

och moralisk stress innebär sammanfattningsvis att sjuksköterskan hindras eller inte kan 

leva upp till sitt samvete eller moraliska värderingar vilket genererar stress. Författarna till 

denna litteraturöversikt väljer därför att benämna dessa tre olika begrepp som begreppet 

samvetsstress i fortsättningen. 

 

Problemformulering 

Omvårdnad är sjuksköterskans yrkesprofession och innefattar konceptet god omsorg. 

Dagligen ställs sjuksköterskan inför valet vad som bör göras och vad som anses vara det 

rätta att göra för patienten, vilket lätt genererar till konflikt i det egna samvetet. 

Sjuksköterskans välmående relateras med det omvårdnadsarbete som utövas vilket har en 

central roll i vårdrelationen mellan sköterska och patient. Den inre stressen kan leda till 

psykiska och fysiska påfrestningar hos sjuksköterskan vilket i sin tur tenderar att påverka 

möjligheten att tillämpa god omvårdnad. Begreppet samvetsstress är därför viktigt att 

identifiera för att sjuksköterskorna i framtiden ska kunna kontrollera sin inre stress och oro 

samt säkra kvaliteten av god omsorg och omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av 

samvetsstress, vilka de bidragande faktorerna är samt hur samvetsstress hanteras. 
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Metod 

Design 

Denna uppsats är en litteraturöversikt som handlar om sjuksköterskans upplevelse av 

samvetsstress och innefattar bidragande faktorer och hur samvetsstress hanteras. 

Enligt Friberg (2012, s. 133–134) innebär en litteraturöversikt att ta reda på tidigare 

framställd forskning och skapa sig en uppfattning och förförståelse inom ett 

kunskapsområde som är av intresse. En litteraturöversikt kan innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa data och syftet kan vara olika beroende på vad som ska undersökas men 

innebörden är att få översikt av det nuvarande forskningsläget inom sjuksköterskans 

omvårdnadsområde. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

En litteraturöversikt kan enligt Friberg (2012, s. 133–134) innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa studier, vilket inkluderades i sökningen från databaserna. 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga studier, skrivna på engelska, innehållande 

upplevelser, bidragande faktorer och hantering till samvetsstress samt att deltagarna ska 

vara sjuksköterskor med åldersgräns på över 18 år. Artiklar som exkluderades var sådana 

som handlade om endast specialiserade sjuksköterskor och de studier som vars innehåll 

handlade om att testa olika versioner av mätinstrument gällande samvetsstress, moralisk 

stress och oroligt samvete. Ett annat exklusionskriterie var artiklar som enbart handlade om 

“Compassion fatigue” (empatitrötthet) då begreppet inte är samvetsstress och passar därför 

inte in till det angivna syftet. Likaså exkluderades artiklar med låg studiekvalité efter 

granskning med hjälp av respektive granskningsmall. 

Litteratursökning 

Det valda ämnesområdet är samvetsstress hos sjuksköterskan. För att få en djupare förståelse 

har sökningar gjorts i databaserna PubMed och CINAHL med sökord relaterade till det 

angivna syftet. Eftersom det inte finns någon MeSH-term för samvetsstress så valdes 

sökningarna att göras i fritext. I den första sökningen användes sökorden ”stress of 

conscience” och ”nurs*”. Trunkering (*) valdes för att möjliggöra ordets böjningsform och 

precisera sökresultatet, ett tillvägagångssätt som föreslås av Östlundh, (2012, s. 68). 

Begreppet ”stress of conscience” gav ett flertal träffar som till stor del inriktas på nivån av 

samvetsstress vilket inte uppfyller orsakssambandet och upplevelsen av samvetsstress hos 
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sjuksköterskan. Ett annat sökord hittades istället efter genomläsning av de funna artiklarnas 

nyckelord såsom ”moral distress” som sågs vara värdefull i kommande sökningar. För att 

bredda sökningen ytterligare har ordet ”troubled conscience” använts, som betyder oroligt 

samvete. Dessa två begrepp finns inte heller som MeSH-termer, vilket ledde till att en 

ytterligare fritextsökning gjordes. Sökningen finns i tabell 1 och 2 innehållande databas, 

datum, blocksökning, sökord, avgränsning, antal träffar, antal valda artiklar efter titel, 

abstrakt, läst artikel och kvalitets- och relevansgranskning. 

Tabell 1. Sökning gjord i CINAHL 29/1-18 

Nummer Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal valda 

efter kvalitet- 

och relevans- 

granskning 

1# “Stress of conscience" OR 

"Troubled conscience" OR 

"Moral distress" 

(fritext) 

English  

All adult 

176 - - - - 

2# Nurs* 

(fritext) 

English 

All adult 

95192 - - - - 

3# = 

1# AND 2# 

( "Stress of conscience" OR 

"Troubled conscience" OR 

"Moral distress" ) AND Nurs* 

English 

All adult 

153 153 72 31 9 

Tabell 2. Sökning gjord i PubMed 29/1-18 

Nummer Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal valda 

efter kvalitet- 

och relevans- 

granskning 

1# "Stress of conscience" OR 

"Troubled conscience" OR 

"Moral distress" 

(fritext) 

English 

Adult 19+ 

200 - - - - 

2# Nurs* 

(fritext) 

English  

Adult 19+ 

193651 - - - - 

3# = 

1# AND 

2# 

(((("stress of conscience" OR 

"troubled conscience" OR 

"moral distress")) AND 

English[lang])) AND (Nurs* 

AND English[lang]) Filters: 

English; Adult: 19+ years 

English 

Adult 19+ 

175 175 17 6 4 

Frisökning Norberg, A - 457 - - 2 2 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Vid sökning i båda databaserna hittades totalt 328 artiklar, den första sökningen gjordes i 

CINAHL, och gav 153 träffar där alla titlar lästes. Av dessa artiklar valdes 72 stycken ut för 

genomläsning av abstrakt då titeln upplevdes vara av värde för litteraturöversiktens syfte. 

Av dessa sorterades 41 artiklar bort då de inte kunde kopplas till syftet eller saknade 

inriktning på sjuksköterskans samvetsstress, artiklar som innehöll deltagare med 

specialistutbildning samt de som inte var vetenskapliga originalartiklar. Slutligen valdes nio 

artiklar ut för vidare granskning. 

Sökningen i PubMed gav 175 träffar varav 125 av dessa artiklar var dubbletter från 

sökningen i CINAHL. Av de resterande 50 artiklar valdes 17 stycken ut för läsning av 

abstrakt då titeln upplevdes vara av intresse. Av dessa sorterades 11 stycken studier bort då 

de inte stämde överens med litteraturöversiktens syfte eller inklusionskriterierna. Sex av 

dessa valdes ut för genomläsning av hela artikeln. I ett flertal artiklar hittades författaren 

Norberg, A som en referens, en frisökning gjordes och två artiklar valdes ut för granskning. 

Totalt från båda databaserna lästes 39 artiklar igenom för djupare förståelse, där de 

sorterades in i tre olika mappar; kvalitativa och kvantitativa artiklar till resultatet samt en 

”kanske-mapp” baserat på att dessa inte stämmer överens med syftet, inriktas till att pröva 

olika skalor av samvetsstress eller handlade om utbrändhet eller emotionell utmattning. De 

21 artiklar som valdes ut till resultatavsnittet granskades kritiskt med hjälp av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014) respektive Forsberg & Wengström (2003), som 

är granskningsmallar för kvalitativ/kvantitativ forskningsmetodik. Granskningen gjordes 

både tillsammans och var för sig för att få en bedömning av artikelns totala studiekvalité. 

Fyra av dessa artiklar valdes bort på grund av låg studiekvalité och ytterligare två stycken 

där etiskt tillvägagångssätt saknades. I litteraturöversiktens resultat ingår 15 artiklar efter 

urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning, (Se bilaga 1,2 & 3). 

Analys 

Med stöd av Friberg (2012, s. 127-129) genomfördes upprepade genomläsningar av artiklarna 

vilket är en viktig del i analysen för att få en förståelse av dess helhet. Analysen är induktiv 

och de 15 artiklar som valdes ut till resultatet lästes tillsammans igenom noggrant flera 

gånger för att få förståelse och sammanhang för innehållet. Huvudfynden sorterades och 

sammanställdes i tabellform utifrån det angivna syftet med huvudområdena ”sjuksköterskans 
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upplevelse av samvetsstress”, ”bidragande faktorer till samvetsstress” och ”sjuksköterskans hantering 

av samvetsstress”. Vidare sågs ett upprepat mönster av likheter och skillnader utifrån de tre 

huvudområdena som formade resultatets kategorier, dessa likheter och skillnader 

färgkodades för att få struktur och överblick i innehållet. Genom färgkodning gavs 

möjligheten att få en överblick på vad respektive artikel innehöll och vilka kategorier de 

tillhörde utifrån litteraturöversiktens syfte. Vid fortsatt granskning utformades även 

underkategorier till de angivna kategorierna, (Se tabell 3). 

Tabell 3. Översikt kategorier. 

Huvudområden Kategorier Underkategorier 

Sjuksköterskans upplevelse 
av samvetsstress 

Samvetet som ett hinder   

 Samvetet som en tillgång  

 

Känslor av samvetsstress • Frustration, ilska, ånger, hopplöshet, sorg, upprördhet och rädsla 

• Maktlöshet 

Bidragande faktorer till 
samvetsstress 

Yttre faktorer • Tids- och resursbrist 

• Organisatoriska faktor 

• Demografiska faktorer 

Inre faktorer • Brist på kunskap och kompetens 

• Andras förväntningar 

• Döva sitt samvete 

Sjuksköterskans hantering 
av samvetsstress 

Teamsamverkan  

 Att rannsaka sig själv   

Etiska överväganden 

Genom att noggrant läsa igenom det data från de artiklar som valts ut gavs möjligheten till 

fördjupning och förståelse av innebörden i ämnet samvetsstress. För att inte blanda in egna 

åsikter eller erfarenheter i bedömningen av materialet eftersträvas objektivitet vid 

granskningen av studierna. Viss försiktighet gällande översättning från engelska till svenska 

har vidtagits eftersom risken för feltolkningar eller förlust av betydande information kan 

förekomma. Andra etiska överväganden som erhållits är att studierna innehåller egna etiska 

överväganden utifrån den kvalitégranskning som gjorts utifrån relevanta granskningsmallar 

för kvalitativa och kvantitativa artiklar samt om de blivit godkända av etisk kommitté. 
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Resultat 

Resultatet baseras på 15 artiklar, varav åtta var av kvantitativ design. Sex av dessa var 

tvärsnittsstudier, en interventionsstudie och den sista en longitudinell kohortstudie, alla 

innehållande frågeformulär. Sju artiklar var av kvalitativ design där sex studier grundar sig 

på intervjuer och en på ett frågeformulär med tre öppna frågor. Majoriteten av artiklarna var 

gjorda i Sverige och fyra studier från Finland, Belgien, Kanada och Malawi. Deltagarna var i 

huvudsak kvinnor och studierna genomfördes till största delen på kommunala boenden för 

vård av äldre. Sjuksköterskorna gav tydliga beskrivningar på vad som är de bidragande 

faktorerna till uppkomsten samt vilka känslor som förknippas med samvetsstress. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av samvetsstress 

Samvetet som ett hinder 

Sjuksköterskor upplevde att arbetet var så krävande att de ofta fick sänka sina ambitioner i 

sin omvårdnad för att orka med det dagliga arbetet (Saarnio, Sarvimäki, Laukkala & Isola, 

2012), likaså behöver många undvika både patienter och anhöriga på grund av sin 

samvetsstress (Ericson-Lidman, Norberg, Persson & Strandberg, 2013; Juthberg, Eriksson, 

Norberg & Sundin, 2010). Känslan av att ge otillräcklig vård eller omvårdnad som går emot 

sjuksköterskans eget samvete utvecklar samvetsstress (Dahlqvist, Söderberg & Norberg, 

2009; Ericson-Lidman et al., 2013; Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, 2008; Juthberg & 

Sundin, 2010; Maluwa, Andre, Ndebele & Chilemba, 2012; Saarnio et al., 2012; Åhlin, 

Ericson-Lidman, Norberg & Strandberg, 2015). Bristfällig omvårdnad som sågs generera 

samvetsstress kunde kopplas till att den grundläggande omvårdnaden ignorerades eller att 

patienters behov prioriterades på ett felaktigt sätt, likaså när sjuksköterskan bevittnade att 

sina kollegor bemötte patienter på ett olämpligt sätt (Ericson-Lidman et al., 2013; Maluwa et 

al., 2012; Varcoe, Pauly, Storch, Newton & Makaroff, 2012). Av det krävande arbetet och det 

oroliga samvetet påverkade sjuksköterskornas privatliv, då energilösheten gick ut över 

familjen (Juthberg et al., 2008; Maluwa et al., 2012; Saarnio et al., 2012). Vårdpersonalen i 

Åhlin et al. (2015) studie uppfattade ofta sitt samvete som en börda och sjuksköterskorna i 

studien Lievrouw et al. (2015) ansåg att samvetsstress var en del av det dagliga arbetet, men 

som deltagarna trodde sig minska ju mer erfarenhet och auktoritet de hade.   
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Samvetet som en tillgång 

Samvetet uppfattades huvudsakligen som en inre röst som måste tolkas och som inte bör 

undvikas. Vidare ansågs samvetet vara en auktoritet och en tillgång i arbetet, det vill säga en 

drivkraft att följa sitt samvete, och att tolka samvetet som en varningssignal för att undvika 

att skada sig själv eller andra (Ericson-Lidman & Åhlin, 2017; Glasberg, Eriksson & Norberg, 

2008; Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, 2007; Juthberg et al., 2008; Juthberg et al., 2010). 

Samvetet sågs även som ett verktyg att tänka igenom vad som var är rätt och fel att göra och 

sjuksköterskan reflekterade över sitt egna professionella tillvägagångssätt och yrkesroll 

(Ericson-Lidman & Strandberg, 2013). 

Känslor av samvetsstress 

Frustration, ilska, ånger, hopplöshet, sorg, upprördhet och rädsla 

Samvetsstress visade sig påverka sjuksköterskorna känslomässigt och utspelade sig på 

många olika sätt. Varcoe et al. (2012) beskriver att deltagarna kände frustration i de 

situationer/incidenter som genererade samvetsstress, då upplevelsen av situationen 

fortfarande levde kvar i dess minne, oberoende hur lång tid det gått. Känslan av frustration 

upplevdes likaså vid bristfällig patientvård, när sjuksköterskorna inte blir behandlade väl av 

sina kollegor, var tvungna att täcka upp misstag utförd av andra i organisationen samt vid 

överanvändning av sin auktoritet för att hjälpa patienter som blivit ignorerad av 

överordnade (Juthberg & Sundin, 2010; Maluwa et al., 2012). Frustration var en ofta 

förekommande känsla vid samvetsstress (Lievrouw et al., 2015), likaså ilska, ånger 

(Dahlqvist et al., 2009; Lievrouw et al., 2015), en vardag av hopplöshet (Maluwa et al., 2012) 

och sorg (Lievrouw et al., 2015; Maluwa et al., 2012). 

 

Sjuksköterskorna upplevde sig upprörda när de bevittnade onödigt lidande hos patienterna, 

exempelvis när medarbetare gjorde ett vårdslöst arbete eller undanhöll information om 

patienter, vilket medförde ett hinder till att själv vara en tillräckligt bra sjuksköterska 

(Juthberg & Sundin, 2010). En faktor som genererade samvetsstress var den höga 

arbetsbelastning som sjuksköterskor dagligen arbetade i vilket väckte känslor av rädsla 

(Varcoe et al., 2012), en sjuksköterska berättade “Vi var underbemannade på natten på en 

kirurgisk avdelning och jag hade 10 patienter att se efter. Jag var rädd att något skulle gå fel, att något 

skulle förändras i patientens status och att jag inte skulle märka det i tid eftersom att jag hade för 
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mycket att göra. Jag var rädd att en särskild patient skulle dö eller krascha. Varje enskild patient som 

jag tog hand om den natten fick en olämplig och osäker nivå av vård”. 

Maktlöshet 

En känsla av maktlöshet inträffade när sjuksköterskorna inte upplevde sig få sin röst hörd 

eller att åsikterna ignorerades (Varcoe et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev att de inte togs 

på allvar samt respekterades av högre professioner såsom läkare och chefer vilket fick dem 

att känna sig underlägsna och maktlösa i situationen (Maluwa et al., 2012). Maktlöshet 

upplevdes också när sjuksköterskan kände sig fångad i en kamp mellan ansvar för 

patienterna och krav från ledningen, antingen genom att svika patienten för att prioritera 

andra sysslor såsom möten och dokumentering eller genom att svika ledningen för att sätta 

patienten i fokus (Dahlqvist et al., 2009; Juthberg & Sundin, 2010).  

Sjuksköterskorna upplevde sig många gånger osäkra i situationer när de känner sig 

ignorerade av sina medarbetare när de var i behov av stöd samt när de inte vågade stå upp 

för sig själva eftersom att de ansåg sig ha en lägre rang i vårdkedjan (Juthberg & Sundin, 

2010; Varcoe et al., 2012). Likaså uppkom känslan av maktlöshet vid användningen av sin 

makt gentemot patienterna när det kommer till tvångsmedicinering och inlåsning på 

psykiatriavdelningen (Dahlqvist et al., 2009). 

 

Bidragande faktorer till samvetsstress 

Yttre faktorer 

Tids- och resursbrist 

Tidsbrist ansågs vara en vanlig faktor som genererade samvetsstress och uppkom på grund 

av hög patientbelastning, brist på resurser (Dahlqvist et al., 2009; Ericson-Lidman et al., 2013; 

Ericson-Lidman & Strandberg, 2013; Glasberg et al., 2008; Juthberg et al., 2007; Juthberg et al., 

2008; Juthberg et al., 2010; Lievrouw et al., 2015; Maluwa et al., 2012; Saarnio et al., 2012; 

Varcoe et al., 2012; Åhlin et al., 2015) eller för höga krav och restriktioner (Ericson-Lidman & 

Åhlin, 2017; Juthberg et al., 2010; Saarnio et al., 2012; Åhlin et al., 2015). Sjuksköterskorna 

upplevde samvetsstress när de inte har kontroll på det dagliga arbetet (Ericson-Lidman & 

Strandberg, 2013), när de inte hade tid att ge den vård som patienterna behövde (Juthberg et 

al., 2007; Juthberg et al., 2010; Åhlin et al., 2015), när dokumentering, kvalitetskontroller, 
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vårdplanering och andra arbetsuppgifter som inte innefattade patientomvårdnad stjäl för 

mycket tid av patientens dagliga omsorg, en deltagare beskrev: “Istället för att göra 

obligatoriska arbetsuppgifter bör vi ta hand om patienterna som vi är här för att göra” Ericson-

Lidman et al. (2013). 

 

Samvetsstress uppkom då sjuksköterskorna kände att de inte kunde utföra de uppgifter eller 

ge patienterna den uppmärksamhet som de behövde på grund av personalbrist (Maluwa et 

al., 2012), samt när sjuksköterskorna såg patienternas behov, men inte hade ork att 

tillfredsställa dessa (Glasberg et al., 2008). Hög arbets- och patientbelastning orsakade lägre 

kvalitet på omvårdnaden och till följd upplevde sjuksköterskorna samvetsstress (Varcoe et 

al., 2012). Resursbrist i form av läkemedel, behandlings- och undersökningsinstrument var 

ett stort problem för sjuksköterskorna i Malawi vilket påverkade vårdkvalitén och orsakade 

samvetsstress ”Det var på natten. En patient med PPH (Post Partum Hemorrhage), jag gjorde allt 

jag kunde, kallade till och med på hjälp… Patienten behövde blod. Vi behövde hämta blod från en 

annan institution men det fanns ingen transport. Patientens tillstånd försämrades. Jag kände mig 

väldigt dålig.” (Maluwa et al., 2012). 

Organisatoriska faktorer 

Brist på stöd och ledarskap identifierades som ett genomgripande problem relaterat till 

samvetsstress (Ericson-Lidman et al., 2013; Glasberg et al., 2008; Maluwa et al., 2012; Varcoe 

et al., 2012). Att ha en frånvarande chef, ofta kopplad med hänvisning till chefens brist på 

stöd och kunskap gällande sjuksköterskans roll (Varcoe et al., 2012), känslan av att inte tas på 

allvar av läkare och chefer eller att bli ifrågasatt om sin yrkeskompetens sågs kunna leda till 

samvetsstress (Juthberg & Sundin, 2010). Konflikter mellan kollegor sågs sig också ha ett 

samband till samvetsstress då de istället för att diskutera sina problem med varandra, höll de 

sina tankar inombords, vilket belastade deras samvete (Lievrouw et al., 2015, Åhlin, Ericson-

Lidman, Eriksson, Norberg & Strandberg, 2013).  

Demografiska faktorer 

Kvinnor upplevde högre grad av samvetsstress än män (Åhlin et al., 2015), vårdpersonal 

som arbetade dag eller skift hade högre grad av samvetsstress än de som jobbade enbart natt 

(Åhlin et al., 2013). Vidare sågs det i studien av Saarnio et al. (2012) att de som upplevde 

högre samvetsstress var de som hade arbetat 10–19 år inom vården med dementa respektive 
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de som hade arbetat mindre än fem år, som hade lägst. Sjuksköterskor som ansvarade för 

över 30 patienter per dag upplevde mer samvetsstress än de som hade mindre än 10 

patienter per dag. Likaså de respondenter som erhöll en fast anställning hade högre poäng 

av samvetsstress än vikarierna, samt de sjuksköterskor som hade två barn hemma jämfört 

med de som hade ett eller inget barn. Det framgick även att de sjuksköterskor som arbetade 

på en vårdinrättning som de egentligen inte ville arbeta på hade högre poäng av 

samvetsstress än de som valde att avsluta sin anställning på grund av detta. I studien av 

Maluwa et al. (2012) framgick det att sjuksköterskor med mer erfarenhet var mer 

motståndskraftiga mot samvetsstress och tillämpade hanteringsstrategier mer effektivt. 

 

Inre faktorer 

Brist på kunskap och kompetens 

Bristande kompetens hos sig själv och kollegor sågs generera samvetsstress (Juthberg & 

Sundin, 2010; Varcoe et al., 2012), ofta i samband med hög arbetsbelastning, patienter som 

behövde vård utöver den vanliga vård som utfördes på avdelningen samt förflyttning till en 

ny, obekant avdelning (Varcoe et al., 2012). Att se patienter med onödigt lidande skapade 

samvetsstress hos sjuksköterskor, oftast inom palliativ vård. Det upplevdes framför allt när 

de kände att omvårdnaden till patienterna var otillräcklig och i dessa fall var det framför allt 

ofullständig smärtlindring som framkallade upplevelsen (Ericson-Lidman et al., 2013; Varcoe 

et al., 2012). Denna kompetens- och kunskapsbrist sågs framkalla en känsla av otillräcklighet 

(Dahlqvist, et al., 2009; Ericson-Lidman et al., 2013; Juthberg & Sundin, 2010; Lievrouw et al., 

2015; Varcoe et al., 2012). Känslan upplevdes exempelvis när överordnade såsom läkare och 

chefer kräver att sjuksköterskorna ska kunna allt eller arbeta mer effektivt (Lievrouw et al., 

2015), eller när de medvetet undvek sina patienter och dess anhöriga på grund av att 

sköterskan inte kunde tillgodose den omvårdnad de förtjänade (Ericson-Lidman et al., 2013). 

Andras förväntningar 

Känslan av att inte leva upp till andras förväntningar, eller sin egen standard, på den vård 

som förväntades att ges till patienterna gav höga poäng av samvetsstress (Juthberg et al., 

2008; Juthberg et al., 2010; Saarnio et al., 2012; Åhlin et al., 2013; Åhlin et al., 2015). Att slitas 

mellan arbete och privatliv som exempel vid sjukskrivning, att veta att det blir dubbelt jobb 

för kollegor, eller att gå till arbetet trots sin ohälsa för att göra ett sämre arbete än vad som 
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förväntades att göra upplevdes utveckla samvetsstress hos sjuksköterskor i en kvalitativ 

studie. ”Jag kände ett oroligt samvete när jag gick till jobbet sjuk. En patient ville att jag skulle stanna 

hos henne, men jag hade dunkande huvudvärk och kunde inte klara av situationen... Jag lovade att jag 

aldrig skulle gå till jobbet sjuk igen... Jag kände att jag inte gjorde mitt arbete” (Ericson-Lidman et 

al., 2013). 

Döva sitt samvete 

Sjuksköterskor behövde ibland kompromissa med sin egen moral i situationer där de var 

tvungna att utföra vård som inte upplevdes vara rätt gentemot sitt eget samvete, som 

grundas på andras beslut, men som patient och närstående inte önskade. Denna moraliska 

kamp sågs som en faktor till att uppleva samvetsstress (Varcoe et al., 2012). Ett spann mellan 

22-40 procent av sjuksköterskorna upplevde att de behövde döva sitt samvete för att orka 

fortsätta med sitt arbete inom vården, vilket många gånger resulterade till samvetsstress, 

däremot behövde majoriteten av deltagarna inte dämpa sitt samvete för att fortsätta arbeta 

som sjuksköterska (Glasberg et al., 2008; Juthberg et al., 2007; Juthberg et al., 2008; Juthberg 

et al., 2010; Åhlin et al., 2013; Åhlin et al., 2015).  

 

Sjuksköterskans hantering av samvetsstress 

Teamsamverkan 

Teamwork handlar om att låta allas röst bli hörd, ta del av varandras upplevelser, 

erfarenheter och känslor, att stötta varandra i svåra situationer. Det kan upplevas vara svårt 

men viktigt eftersom vårdteamet växer samman som ett lag (Lievrouw et al., 2015). Genom 

att diskutera, få bekräftelse och rådfråga sina kollegor i teamet om de svåra situationer som 

skapade samvetsstress, upplevde det som ett stöd i hanteringen då sjuksköterskorna kände 

att de hade varandra (Dahlqvist et al., 2009; Ericson-Lidman & Strandberg, 2013). Genom att 

uttrycka sina åsikter direkt då sjuksköterskorna bevittnade situationer där medarbetare 

behandlade patienten oprofessionellt var viktigt för att inte själv drabbas av oroligt samvete, 

detta var nödvändigt för att motverka att samvetsstress utvecklades (Ericson-Lidman & 

Strandberg, 2013). 
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I studien av Ericson-Lidman och Åhlin. (2017) användes ett interventionsprogram 

Participatory action research (PAR) för att hantera problematiska områden som genererade 

samvetsstress. Sjuksköterskorna reflekterade själva över de svåra situationer som gav 

upphov till samvetsstress och diskuterade sedan detta med sina kollegor för att ventilera och 

få socialt stöd, vilket inte visade sig ha någon signifikant effekt av samvetsstressnivån efter 

avslutad intervention.  

 

Stöd från chefer, ledning och organisation gällande utbildning, riktlinjer och förbättrade 

rättigheter och resurser ansågs vara en viktig aspekt i hanteringen av samvetsstress (Maluwa 

et al., 2012), liknande synpunkter sågs i studien av Åhlin et al. (2013) då stöd från 

överordnade hade en skyddande effekt mot samvetsstress.  

Självrannsakan 

Att rannsaka sig själv upplevdes vara en bra strategi för att hantera sin samvetsstress och att 

lära sig av sina misstag och brister i tidigare vårdsituationer (Ericson-Lidman & Strandberg, 

2013) samt hitta gränser för sitt personliga ansvar (Dahlqvist et al., 2009) och kompromissa 

mellan sina personliga och teamets åsikter (Lievrouw et al., 2015). Att fokusera på en 

arbetsuppgift åt gången, våga säga nej till extra uppgifter, endast göra det som de blev 

ombedd att göra, att acceptera sin roll som vårdgivare samt följa sin intuition och låta sig 

själv ladda upp batterierna på ledig tid upplevdes vara viktigt för att motverka 

samvetsstress (Dahlqvist et al., 2009; Ericson-Lidman & Strandberg, 2013; Lievrouw et al., 

2015). Religion visade sig vara till stor hjälp för sjuksköterskorna i studien av Maluwa et al. 

(2012), där de dämpade sin oro genom att be en bön. I vissa situationer som skapade 

samvetsstress lämnade sjuksköterskorna över ansvaret till medarbetare och blev istället en 

passiv följare (Lievrouw et al., 2015), ibland var de tvungna att undvika sina patienter 

(Varcoe et al., 2012) eller tvingade sig själv att glömma (Maluwa et al., 2012) för att klara av 

dessa situationer (Lievrouw et al., 2015; Maluwa et al., 2012; Varcoe et al., 2012). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie, vars syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av 

samvetsstress, bidragande faktorer samt hur det hanteras har data samlats in från två olika 

databaser, som inriktar sig på vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad vilket anses 

relevant till det valda ämnet samvetsstress. Den inledande sökningen gjordes med sökorden 

“Stress of conscience”, ”Troubled conscience”, ”Moral distress” och “Nurs*” där trunkeringen (*) 

möjliggjorde ordets böjningsform för att bredda sökningen om sjuksköterskan ytterligare. 

Med dessa sökord upplevdes begränsningar av relevant information om upplevelsen av 

samvetsstress eftersom de flesta artiklar var av kvantitativ design, vilka inriktade sig på att 

mäta nivån av samvetsstress. Fortsättningsvis kombinerades booleska operatorer såsom 

“AND” och “OR” mellan de valda sökorden, som syftar till att få ett bredare urval, men 

samtidigt avgränsa och ringa in relevanta artiklar vilket anses vara en användbar teknik 

enligt Östlundh (2012, s. 69). I den inledande sökningen med de valda sökorden innefattade 

artiklarna upplevelser, orsaker samt hur samvetsstress ska hanteras vilket gjorde att 

blocksökningen inte behövde innehålla sökorden ”upplevelse, bidragande faktorer och 

hantering” som litteraturstudiens syfte innefattar. Då samvetsstress är ett relativt nytt 

forskningsområde valdes ingen avgränsning av årtal, likaså på grund av att upplevelsen av 

samvetsstress troligen inte har förändrats genom tiderna.  

 

Ett inklusionskriterie var att deltagarna skulle vara över 18 år, detta eftersom artiklar med 

inriktning mot barn och samvetsstress påträffades när avgränsning på 18+ inte ingick i 

sökningen. Efter ett antal lästa artiklar valdes exklusionskriteriet specialiserade 

sjuksköterskor ut till denna litteraturstudie eftersom att allmänsjuksköterskan skulle vara i 

fokus. Med vidare eftertanke insåg författarna att det var lite av ett misstag att exkludera 

specialiserade sjuksköterskor från litteraturstudien eftersom att dem troligtvis också 

upplever samvetsstress av samma anledningar. Det skulle också varit av intresse att kunna 

jämföra om det fanns likheter och skillnader mellan allmänsjuksköterskor och specialiserade 

sjuksköterskor då omvårdnadsansvaret skiljer sig mellan dem. I det stora hela anses 

resultatet uppnå datamättnad vid enbart allmänsjuksköterskors upplevelser och därav 

betraktas inte validiteten ha påverkats av exkluderingen av specialistsjuksköterskor. 
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Samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket utgjorde en risk för feltolkning då innehållet 

översattes till svenska, därför lästes alla studier igenom noggrant av båda författarna och vid 

svårtolkade stycken diskuterades betydelsen av innehållet samt översattes med hjälp av 

lexikon. De 15 artiklar som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie är 

omsorgsfullt granskade med hjälp av SBU:s granskningsmall för de kvalitativa respektive 

Forsberg & Wengström (2003) för de kvantitativa artiklarna. De artiklar som var av medel till 

hög studiekvalité samt innehöll ett etiskt tillvägagångssätt och var godkänd av en etisk 

kommitté valdes ut till resultatet, vilket resulterade i att sex artiklar avlägsnades. Därför 

anses trovärdigheten i litteraturstudien stärkas.  

 

Då syftet till litteraturstudien var att undersöka upplevelser, bidragande faktorer samt 

hantering av samvetsstress uppfattas en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier 

var en fördel för resultatet, eftersom kvalitativa artiklar för det mesta beskriver upplevelsen 

hos deltagarna, medan kvantitativa artiklar fokuserar på att mäta graden av samvetsstress. 

De åtta kvantitativa artiklar som ingår i resultatet innehåller frågeformuläret “Stress of 

Conscience Questionnaire (SCQ)” som mäter nivåer av upplevd samvetsstress, däremot är 

frågeformuläret utformat med frågor angående situationer då samvetsstress uppstår och ger 

därför en inblick i vilka bidragande faktorer som genererar upplevelsen, vilket upplevs som 

en styrka för litteraturöversiktens resultat. Mätinstrumentet uppfattas vara av hög reliabilitet 

eftersom att den används världen över samt att resultaten tyder på att SCQ är ett koncist och 

praktiskt instrument för användning i olika hälso- och vårdsammanhang (Glasberg et al., 

2006). I de åtta kvantitativa artiklarna som ingår i resultatet framgår endast vilka SCQ frågor 

som gav högst respektive lägst poäng av samvetsstress och inte hur många sjuksköterskor 

(=n) eller procentuellt, vilket har medfört att litteraturstudiens resultat inte innehåller 

statistiska siffror. Detta kan möjligen vara en brist i trovärdigheten för detta resultat gällande 

de kvantitativa data som använts. 

 

Majoriteten av deltagarna i de 15 utvalda artiklarna som användes i resultatet är kvinnor och 

Glasberg et al. (2008) beskriver att kvinnor upplever högre grad av samvetsstress än vad 

män gör. Eftersom att minoriteten respondenter var män kan resultatet möjligen vara 

missbedömande på sjuksköterskor i allmänhet. Av de 15 artiklar är 11 studier framtagna i 
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Sverige, detta anses vara både en fördel och nackdel då det ökar överförbarheten till svenska 

sjuksköterskor medan det begränsas till andra länder med annorlunda sjukvård och kultur. 

Likaså var 11 av 15 studier gjorda inom äldreomsorgen, vilket också kan tänkas påverka 

resultatet och överförbarheten, särskilt gällande hantering, då personalen inom exempelvis 

hemtjänsten och hemsjukvården möjligen har mindre kontakt med sina medarbetare.  

 

Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultat visade sig samvetsstress huvudsakligen uppstå när 

sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde förändra eller påverka situationer i deras 

dagliga arbete, ofta på grund av tids- och resursbrist, otillräckligt stöd samt bristfällig 

kompetens. Samvetsstress påverkade sjuksköterskorna känslomässigt och utspelade sig på 

många olika sätt såsom frustration, upprördhet, maktlöshet och otillräcklighet, likaså gick 

det ibland ut över privatlivet och familjen. I vissa fall behövde sjuksköterskorna undvika 

patienter och anhöriga på grund av sin samvetsstress och känslan av att inte kunna 

tillhandahålla den goda vård som patienterna förtjänar. Genom stöd från kollegor, chefer och 

organisation samt förmågan att kunna rannsaka sig själv var viktiga aspekter för att 

förhindra och hantera samvetsstress. 

Benner och Wrubel (1989, s. 1-2) beskriver att “bry sig om” något är just det som skapar 

stress, risker och sårbarhet, upplevelsen av stressen uppstår när individen riskerar att förlora 

något som är betydelsefullt för personen i fråga.  

 

När en sjuksköterska inte upplever sig kunna tillämpa god omvårdnad som de så gärna vill, 

kan det tolkas som att de förlorar en del av sig själva. Att arbeta som sjuksköterska handlar i 

det stora hela om att bry sig om andra, en drivkraft att hjälpa människor som är i behov, ett 

personlighetsdrag där de värdesätter andra människor framför sig själv. Om sjuksköterskan 

inte får möjligheten att göra det som känns betydelsefullt för dem, kan upplevelsen av stress 

uppstå som följd. 

Ett exempel från Benner och Wrubels omsorgsteori är när en passionerad sportfiskare 

drabbas av en synskada som gör att individen inte kan fiska, det som var betydelsefullt kan 

inte längre bedrivas, och stress riskeras att inträda (Benner och Wrubel, 1989, refererad i 

Kirkevold, 2000, s. 231). 
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Enligt Håkansson (2005) är stress en reaktion som alla människor upplever och anpassas till 

situationer som kräver extra ansträngning. Det anses vara en positiv anpassningsbar 

funktion då stress huvudsakligen leder till en ökad prestation, men betraktas samtidigt som 

en av de allvarligaste hälsoriskerna och arbetsmiljöproblemen i dagens samhälle. Vid 

extrema nivåer av upplevd stress minskar istället prestationsförmågan. Flera studier i 

litteraturöversiktens resultat visade exempel på att denna stressreaktion berör 

prestationsförmågan då sjuksköterskor upplevde att omvårdnadsarbetet påverkades 

negativt till följd av samvetsstress, detta visade sig genom att de fick sänka sina ambitioner 

och ibland även undvika de patienter och anhöriga de hade hand om för att orka med det 

dagliga arbetet (Ericson-Lidman et al., 2013; Juthberg et al., 2010; Saarnio et al., 2012). Istället 

för att sänka sina ambitioner eller undvika patienter hade sjuksköterskorna kunnat gå ihop 

som ett team och prata om de svåra situationerna för att utveckla det dåliga till något gott. 

Ett exempel på denna typ av hantering ses i två studier av Ericson-Lidman och Strandberg 

(2015a, 2015b) där Participatory Action Research (PAR) användes och syftar till att lära sig 

mer om den besvärliga situationen för att konstruktivt hantera det och därigenom öka 

vårdkvaliteten och minska oroligt samvete bland vårdpersonalen genom att dela sina tankar 

och erfarenheter med varandra. Ett samband kan ses mellan en problematisk situation där 

teamsamverkan är en bra åtgärdsstrategi för att minska samvetsstress eftersom deltagarna 

upplevde PAR processen som tillfredsställande och lättade vårdgivarnas oroliga samvete 

och kunde därmed förhindra ohälsa och förbättra vårdkvalitén hos patienterna. Denna sorts 

hantering beskrivs likaså av Benner och Wrubel (1989, s. 62) som menar att ett bra sätt att 

hantera stress är genom att söka information som är relevant för situationen och på så sätt 

göra något åt det. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde sig vara av lägre 

rang i vårdkedjan och kände sig då otillräckliga, frustrerade och maktlösa i situationer där 

överordnade såsom läkare ignorerade patientens behov av hjälp (Juthberg et al., 2009; Varcoe 

et al., 2012), särskilt gällande smärtlindring (Ericson-Lidman et al., 2013; Varcoe et al., 2012). 

Likaså när sjuksköterskorna inte togs på allvar eller blev respekterade och vid tillfällen när 

läkare tog för givet att sjuksköterskorna skulle kunna allt (Ericson-Lidman et al., 2013; 

Juthberg et al., 2009; Lievrouw et al., 2015; Maluwa et al., 2012; Varcoe et al., 2012). 
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Relationen mellan sjuksköterska och läkare kan många gånger leda till en rollkonflikt 

eftersom att sjuksköterskans utbildning och arbete är inriktad på vårdvetenskap och 

omvårdnad, medan läkarens utbildning och arbete handlar om det medicinska. Därmed kan 

en krock mellan professioner uppstå och till följd av detta kan sjuksköterskan känna sig 

nedvärderad i sin yrkeskompetens då läkaren är i position att ge sjuksköterskan order till 

fortsatt arbete. Ett exempel på detta ses i en studie av Cronqvist och Nyström (2007), där en 

sjuksköterska ansvarar för en döende patient. Läkaren ordinerade en särskild medicinering 

som betraktades orsaka patienten mer och onödigt lidande utifrån den gedigna kunskap och 

erfarenhet som sjuksköterskan innehar men trots detta saknade sköterskan behörighet att 

själv utföra eller ordinera behandling eftersom befogenheten att besluta om patientens vård 

utförs av läkare. Denna typ av maktlöshet beskrivs även i en studie av Tuvesson och Eklund 

(2014) där de ser ett samband mellan upplevd samvetsstress och rollkonflikt mellan olika 

yrkesprofessioner. Den hierarki som finns mellan professionerna är inte enbart mellan 

sjuksköterskor och läkare, utan även mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Som 

undersköterska är omsorgen av patienterna det primära, det är huvudsakligen dem som 

utför den dagliga omvårdnaden och innehar mycket kunskap om vad som är bäst för 

patienten i olika situationer, men de har inte behörigheten att ge medicin eller ta beslut om 

vissa typer av omvårdnadsåtgärder som de anser vara bäst för patienten. Undersköterskorna 

är därför i behov av sjuksköterskans beslut om fortsatt vård och omvårdnadsåtgärder. 

Denna underlägsenhet är en stressfaktor som till följd kan leda till samvetsstress och i 

studien av Juthberg och Sundin (2010) beskrivs undersköterskornas position i vårdkedjan 

och styrker denna typ av rollkonflikt som de ställs inför. 

 

Ett sätt att lösa konflikter mellan yrkeskategorier och därmed minska stress kan vara att all 

personal tillsammans går igenom olika etiska konflikter och jobbiga situationer som uppstår 

på arbetsplatsen. Detta kan också vara viktigt för att lära känna varandra och de olika 

professioner som arbetar inom vården för att minska rollkonflikt och ta vara på varandras 

olika kunskaper för att på så sätt kunna tillämpa den vård som är bäst och säkrast för 

patienten. Det går inte att ändra på vårdpersonalens olika ansvarsområden och behörigheter, 

men tillsammans kan allas erfarenhet och kunskap tas vara på, genom att lyssna på 

varandra.  
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En del avdelningar har börjat med så kallad “spegling” där all vårdpersonal varje dag sätter 

sig ned tillsammans och går igenom allas upplevelser av dagen, där de en och en får prata 

oavbrutet om sina tankar och upplevelser. Detta anses vara ett bra verktyg eftersom det 

betraktas minska stress, öka arbetsglädjen och förbättrar kommunikationen mellan 

personalen (Öhman, A-K, 2007, 13 februari). 

 

I litteraturöversiktens resultat betraktades tids- och resursbrist vara en av de vanligaste 

orsakerna till samvetsstress (Dahlqvist et al., 2009; Ericson-Lidman et al., 2013; Ericson-

Lidman & Strandberg, 2013; Glasberg et al., 2008; Juthberg et al., 2007; Juthberg et al., 2008; 

Juthberg et al., 2010; Lievrouw et al., 2015; Maluwa et al., 2012; Saarnio et al., 2012; Varcoe et 

al., 2012; Åhlin et al., 2015) och uppfattades äventyra omvårdnadens kvalité (Juthberg et al., 

2007; Juthberg et al., 2010; Varcoe et al., 2012; Åhlin et al., 2015). Patientsäkerhetslagen (PSL, 

SFS 2010:659) 1§ uttrycker att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete grundat på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Där patienten med omtanke och respekt skall 

tillhandahållas god och säker vård på ett sakkunnigt och omsorgsfullt sätt. Vidare framgår 

det i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2§ att “där det bedrivs hälso- och 

sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god 

vård skall kunna ges”. 

Benner och Wrubel (1989, s. 369) förklarar att oberättigad stress, det vill säga omständigheter 

som förhindrar vårdpersonal att ge adekvat vård, exempelvis på grund av hög 

arbetsbelastning, personalbrist och underbetalning, ses vara skadlig eftersom den hämmar 

vårdpersonalen från att utöva omvårdnad. Denna sorts stress sågs vara den svåraste att 

hantera på personlig nivå, vidare beskriver Benner och Wrubel att det krävs samhälls- och 

organisationsförändringar som stödjer och värderar omvårdnadsarbetet högre, löner i 

proportion till ansvar samt mer humana arbetsförhållanden för att kunna hantera detta 

(Benner & Wrubel, 1989, s. 369). Att inneha tillräckligt med resurser och tid för att 

åstadkomma det arbete som professionen innefattar och det organisationen kräver borde 

vara en självklarhet, dels eftersom HSL menar att tillräckliga resurser ska finnas inom 

sjukvården men också för att det förväntas så mycket av vad sjukvårdspersonalen ska göra, 

och författarna till denna litteraturstudie anser därför att det borde finnas resurser för detta, 

vilket ligger på politisk och organisatorisk nivå och är en samhällsfråga gällande fördelning 
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av resurser. Likaså beskrivs det i ICN:s etiska kod att sjuksköterskan har ett personligt 

ansvar över sitt sätt att tillämpa yrket och att upprätthålla sin yrkeskompetens genom 

kontinuerligt lärande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Bristfällig kompetens och 

felaktiga prioriteringar visade sig riskera sjuksköterskans kvalité på omvårdnaden (Ericson-

Lidman et al., 2013; Maluwa et al., 2012; Varcoe et al., 2012). Enligt lagar och förordningar 

skall sjuksköterskan förhålla sig på ett visst sätt eftersom att professionen kräver det, men i 

resultatets studier framgår det att tids- och resursbrist var nära kopplat till otillräcklig vård 

och till följd av samvetsstress i den utsträckningen att sjuksköterskorna inte fick tillräckligt 

stöd i form av god personalbemanning. Då sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod ska 

ansvara över sitt sätt att tillämpa yrket samt upprätthålla sin yrkeskompetens bör 

sjuksköterskan berättigas mer tid till att läsa på inom olika vårdsituationer, så att de känner 

sig säkra och kompetenta nog att ge den vård som de förväntas att ge utan att behöva 

prioritera mellan tids- och kompetensbrist, vilket HSL hävdar att de ska ha. Om tids- och 

resursbrist skulle minska skulle troligtvis mycket av den samvetsstress som ses i vården 

också minska. 

 

En annan viktig aspekt gällande samvetsstress, som anses vara lämplig att diskutera vidare, 

är att döva sitt samvete. Det framgår i litteraturöversikten att sjuksköterskor dövar sitt 

samvete för att klara av sitt fortsatta arbete inom vården, men istället resulterar det många 

gånger till samvetsstress. Situationer som relaterade till att döva sitt samvete var när 

sjuksköterskorna inte kunde leva upp till andras förväntningar, att arbetet var så krävande 

att det gick ut över deras privat- och familjeliv samt när de upplevde tidsbrist för sina 

patienter (Glasberg et al., 2007). Däremot skiljde sig uppfattningen om att behöva döva sitt 

samvete åt mellan sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat där majoriteten 60–78 % inte 

upplevde sig behöva döva sitt samvete. Möjligen kan lång arbetserfarenhet inom vården 

vara en anledning till att majoriteten sjuksköterskor, som inte upplever sig behöva döva sitt 

samvete, förhåller sig bättre till de angivna orsakerna som minoriteten angav vara 

bidragande. Att de genom sin erfarenhet har förmågan att hantera och sortera bort sådana 

känslor som uppdagas på arbetet. Med lång arbetserfarenhet kan individen ha fått erfara 

svåra och påfrestande situationer samt tagit lärdom av dessa vilket anses kunna vara en 

förmån till att förhindra att samvetsstress, emotionell utmattning eller risk till att utbrändhet 
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uppstår som följd. Enligt Glasberg (2007) finns det risker med att döva sitt samvete eftersom 

att det kan leda till emotionell utmattning, samvetsstress och utbrändhet. Detta styrks i 

Glasberg et al. (2007) då att döva sitt samvete kan vara lika stressande som en åtgärd 

eftersom att sjuksköterskorna då bara ignorerar sitt samvete vilket kan väcka ytterligare 

känslor i egenskap som skuldkänslor, skam och emotionell utmattning.  

 

Erfarenhet möjliggör mer kunskap och en förkroppsligad intelligens, vilket i sin tur ger 

vårdpersonalen mer alternativ till hantering av stressfulla situationer. Kroppen tar över 

situationen och uppgiften blir lättare och mindre ansträngande. När en ny vårdpersonal 

kommer till en enhet måste de skaffa en förkroppsligad intelligens för att kunna leva upp till 

vad som krävs i den nya miljön. Det är en stressfull period eftersom det kräver så mycket av 

den nya personalen (Benner & Wrubel, 1989, s. 393-394). En stor del av vårdpersonalen blir 

för engagerade i patienterna, de vill ta över dess lidande och smärta och känner den i vissa 

fall själv. Ett sätt att hantera detta är att försöka hitta en balans i sitt engagemang till sina 

patienter, att försöka hitta ståndpunkten i sitt hjälpande (Benner & Wrubel, 1989, s. 373-374). 

Det kan vara av denna anledning som vissa sjuksköterskor väljer att döva sitt samvete, de 

som blir för engagerade i patientens lidande och de som inte känner att de behöver döva sitt 

samvete har antingen hittat en balans i sitt sätt att bry sig om eller som helt enkelt inte riktigt 

bryr sig om patienterna. 

 

Slutsats 

Samvetsstress uppkommer när sjuksköterskan förhindras från att tillhandahålla god 

omvårdnad eller tvingas ge omvårdnad som känns fel, ofta till följd av tids- och resursbrist, 

otillräckligt stöd och ledarskap. När sjuksköterskans tillämpning av omvårdnad äventyras, 

på grund av samvetsstress, så riskeras även patientsäkerheten. För att motverka att 

samvetsstress uppstår bör de resurser och den tid som krävs för att kunna öka 

sjuksköterskans kunskap ges, så att de kan känna säkerhet i det omvårdnadsarbete som ska 

utövas, vilket kan bidra till en ökad patientsäkerhet som sjukvården idag eftersträvar. Likaså 

krävs en starkare teamsamverkan för att minska rollkonflikter och missförstånd mellan 

vårdpersonalen och istället främja patientsäkerheten genom att ta del av varandras 
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erfarenheter och kunskaper, vara lyhörd och förstående för upplevda känslor och 

situationer. En god teamsamverkan och en kontrollerad arbetssituation för sjuksköterskan 

anses minska risken att samvetsstress uppstår. Samvetsstress har visat sig vara vanligt 

förekommande inom vården men är ett relativt nytt begrepp som uppdagats under de två 

närmsta decennier, därför anser skribenterna att samvetsstress och dess innebörd bör 

diskuteras redan i sjuksköterskeutbildningen och på arbetsplatsen när sjuksköterskan är 

färdigutbildad. En ökad kunskap och förståelse om vad samvetsstress är anses kunna vara 

av stor betydelse för att öka insikten hos sjuksköterskan. Sjuksköterskans egna välmående är 

en viktig del i omvårdnadsarbetet eftersom att deras hälsa ligger till grund för vilken 

omvårdnad de har möjlighet till att ge, likaså är det viktigt för både ledning och organisation 

att ta detta hälsoproblem på största allvar då vårdkvaliteten och patientsäkerheten således 

också påverkas. 

Förslag på vidare forskning 

Samvetsstress är ett relativt outforskat forskningsområde och de studier som hittills 

publicerats är nästan enbart artiklar från Sverige, med fokus på äldreomsorgen. För att få 

ytterligare kunskap och förståelse om samvetsstress bör fler studier inom detta ämne göras.  

Mer studier från andra länder vore av intresse för att på så sätt kunna se likheter och 

skillnader i den upplevda samvetsstressen beroende på kulturella och geografiska skillnader, 

och om vården i så fall skiljer sig runt om i världen. Eftersom de flesta studier är gjorda inom 

äldreomsorgen, vore det av intresse att se fler studier från vårdavdelningar på sjukhusen då 

samvetsstress troligen upplevs även där. Likaså studier där upplevelsen från manliga 

sjuksköterskor uppdagas eftersom de redan gjorda studierna grundar sig till största del på 

kvinnliga sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress. Hälsoeffekter till följd av 

samvetsstress sågs i ett fåtal av studierna, men upplevs som ett betydelsefullt område att 

forska mer på, då bland annat utbrändhet och emotionell utmattning sågs ha ett samband till 

samvetsstress hos sjuksköterskan. 
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5 Juthberg, C., & Sundin, K. 

(2010) 

 

”Registered nurses´ and nurse 

assistans´ lived experience of 

troubled conscience in their 

work in elderly care – A 

phenomenological 

Belysa betydelsen av 

registrerade sjuksköterskor 

och vårdbiträden som har 

upplevelser av oroligt 

samvete i sitt arbete i 

kommunal äldreomsorg 

Kvalitativ studie med fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

Narrativa intervjuer. 

 

Deltagarna rekryterades från en tidigare studie, där 

12 av de 48 som uppfyllde inklusionskriterierna för 

denna studie blev slumpmässigt utvalda. 

 

Sjuksköterskornas levda erfarenhet av oroligt 

samvete beskrevs i två kategorier. Den första 

kategorin var en känsla av maktlöshet: att vara 

beroende av att medarbetare gör sitt jobb rätt, etiskt 

krävande situationer och misslyckas att leva upp till 

andras förväntningar. 

 

Den andra kategorin var otillräcklighet: saknar mod 

Hög 

 



2 
 

hermeneutic study” 

 

International Journal of 

Nursing Studies 

 

Sverige 

Sjuksköterskor: N= 6  att behålla sin egen åsikt samt en känsla av 

bristande kompetens. 

6 Dahlqvist, V., Söderberg, 

A., & Norberg, A. 

(2009) 

 

”Facing inadequacy and being 

good enough: psychiatric care 

providers’ narratives about 

experiencing and coping with 

troubled conscience” 

  

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

 

Sverige 

Att belysa betydelsen av 

möten med ett oroligt 

samvete bland psykiatriska 

vårdgivare 

Kvalitativ studie med fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

 

Intervjuer 

 

Urvalet av deltagarna gjordes bland psykiatrisk 

personal som genomförde en rad formulär om 

samvete i vården.  

 

Sjuksköterskor: N= 9 

Två teman hittades: Otillräcklighet och kamp om att 

känna sig tillräckligt bra. Deltagarna kände sig 

maktlösa och skuldfyllda på grund av 

otillräckligheten, vilket gav en känsla av oroligt 

samvete. 

 

Genom att dela sin otillräcklighet med medarbetare 

lyckades de uthärda känslan av deras otillräcklighet 

som annars skulle ha hotat att förlama dem. 

 

Hög 

7 Maluwa, V., Andre, J., 

Ndebele, P., & Chilemba, E. 

(2012) 

 

”Moral distress in nursing 

practice in Malawi” 

 

Nursing Ethics 

 

Malawi 

Undersöka förekomsten av 

moralisk stress bland 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ studie med en beskrivande 

forskningsdesign. 

Djupintervjuer. 

 

Deltagarna var kvinnliga 

sjuksköterskor som hade 

arbetat minst 18 månader. 

Sjuksköterskor: 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. 

 

Brist på stöd från såväl läkare, chefer och 

organisation var ett faktum och brist på personal 

och omvårdnadsmaterial var två huvudfaktorer 

som påverkade deras moraliska stress. 

Hög 
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Bilaga 2. Artikelmatris kvantitativa studier. 

Artikel 

nr. 

Författare, år, titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod, urval, antal deltagare (=N) Huvudresultat Studiekvalité 

8 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. 

 

Sverige 

Att studera förhållandet 

mellan samvetet och 

utbrändhet bland 

vårdgivare i äldreomsorg, 

undersöka förhållandet 

mellan samvetsstress och 

utbrändhet och mellan 

uppfattningar av samvete 

och utbrändhet 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär. 

 

Deltagarna som jobbat minst ett halvår fick 

information om studien 

samt enkäten av sin 

enhetschef, som i sin tur hade fått den av 

författarna. 

 

Sjuksköterskor: N= 50 

 

Den faktorn som genererade i högst poäng av 

samvetsstress var tidsbrist, ofta hade inte 

sjuksköterskorna tid att tillfredsställa patienternas 

behov. Arbetet är så krävande att det går ut över 

familjen. 

 

Många gånger behöver sjuksköterskorna döva sitt 

samvete för att klara av sitt jobb, samt svårt att leva 

upp till andras förväntningar och tillhandahålla god 

vård. 

 

Hög 

9 Saarnio, R., Sarvimäki, A., 

Laukkala, H., & Isola, A. 

(2012) 

 

”Stress of conscience 

among staff caring for older 

persons in Finland” 

 

Nursing Ethics 

 

Finland 

Att prova en finsk version 

av Stress of Conscience 

Questionnaire (SCQ) och 

undersöka samvetsstress 

hos personal som sköter 

äldre personer i Finland 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär. 

 

Slumpmässigt urval genom kontaktpersonen på 

respektive boende. 

 

Sjuksköterskor: N= 86 

 

För det mesta upplevde sjuksköterskorna att de inte 

hade tillräckligt med tid för att ge patienten god 

omsorg, vilket genererade till oroligt samvete. Det 

krävande arbetet gjorde dem energilösa, och till 

följd påverkade det familjeförhållandena. Det 

framgick också att inkompatibla krav gjorde att 

oroligt samvete upplevdes. 

 

Medel 

10 Juthberg, C., Eriksson, S., 

Norberg, A., & Sundin, K. 

(2010) 

 

”Perceptions of 

Att beskriva och jämföra 

mönster av 

samvetsuppfattningar, 

samvetsstress och 

utbrändhet i samband med 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär. 

 

Deltagare från en tidigare studie blev tillfrågad att 

delta i denna studie, där en ny analys av 

frågeformulären gjordes utifrån denna studies syfte. 

Sjuksköterskorna visade sig ha en känslighet för 

krav och förväntningar. Faktorer som genererade 

högst samvetsstress var tidsbrist för patientens 

behov och att arbetet var så krävande att det 

påverkade privatlivet. 

Hög 
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conscience, stress of 

conscience and burnout 

among nursing staff in 

residential elder care” 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Sverige 

yrkesmässig tillhörighet 

bland registrerade 

sjuksköterskor och 

vårdbiträden i kommunal 

vård av äldre människor 

 

Sjuksköterskor: N= 50 

 

11 Juthberg, C., Eriksson, S., 

Norberg, A., & Sundin, K. 

(2007) 

 

”Perceptions of 

conscience in relation to stress 

of conscience” 

 

Nursing Ethics 

 

Sverige 

Att undersöka förhållandet 

mellan 

samvetsuppfattningar och 

samvetsstress bland 

vårdgivare som arbetar i 

kommunala boenden för 

äldre människor 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär. 

 

Deltagarna blev tillfrågade av sin enhetschef att vara 

med i studien, alla som hade jobbat dagtid mer än 6 

månader fick delta i studien. 

 

Sjuksköterskor: N= 50 

Faktorer som genererade högst samvetsstress var 

tidsbrist för patientens behov och att arbetet var så 

krävande att det påverkade privatlivet. 

Hög 

12 Åhlin, J., Ericson-Lidman, 

E., Norberg, A., & 

Strandberg, G. 

(2015) 

 

”A comparison of 

assessments and 

relationships of stress of 

conscience, perceptions of 

conscience, burnout and social 

support between healthcare 

personnel working at two 

different organizations for 

care of older people” 

Jämföra bedömningar och 

relationer av samvetsstress, 

samvetsuppfattningar, 

utbrändhet och socialt stöd 

mellan vårdpersonal (HCP) 

som arbetar på två olika 

organisationer för vård av 

äldre. 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär. 

 

Två organisationer valdes ut, baserat på deras 

olikheter. 

 

Sjuksköterskor: N=71 

(14+57) 

Vårdpersonalen i båda organisationerna uppfattade 

ofta sitt samvete som en börda. Likaså upplevde de 

sitt samvete som alltför strängt och fick ett oroligt 

samvete från att inte kunna leva upp till ens 

standarder stod i samband med samvetsstress i en 

organisation. Kvinnor hade högre samvetsstress och 

rapporterade lägre socialt stöd från medarbetare 

jämfört med män. 

Hög 
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Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Sverige 

13 Ericson-Lidman, E., &  

Åhlin, J. 

(2017) 

 

”Assessments of Stress of 

Conscience, Perceptions of 

Conscience, Burnout, 

and Social Support Before and 

After Implementation 

of a Participatory Action- 

Research-Based 

Intervention” 

 

Clinical Nursing Research 

 

Sverige 

Att jämföra bedömningar 

av samvetsstress, 

uppfattningar om samvete, 

utbrändhet och socialt stöd 

bland hälso- och 

sjukvårdspersonal (HCP) 

inom kommunal 

äldreomsorg, före och efter 

deltagande i en 

aktionsforskning (PAR) - 

intervention, syftar till att 

lära sig att konstruktivt 

hantera oroligt samvete. 

 

Interventionsstudie med frågeformulär. 

 

21 äldreboenden kontaktades varav 1 blev 

slumpmässigt utvald att delta. Boendet innehöll fyra 

enheter. 

 

Deltagarna fick ta del av enkäterna och 

interventionen upprepades två gånger. 

 

Sjuksköterskor: N= 47 

 

Resultaten föreslog att en PAR- intervention som 

syftar till att lära hälso- och sjukvårdspersonal att 

hantera deras oroliga samvete i svåra situationer 

kan vara delvis framgångsrik. Sjuksköterskorna såg 

samvetet som en varningssignal för att inte skada 

andra eller sig själva samt att socialt stöd från 

överordnande såsom chefer och ledning var viktigt. 

 

Deltagarna upplevde ofta att de inte levde upp till 

de förväntningar och krav som ställdes, vilket 

genererade till samvetsstress. 

 

Medel 

14 Glasberg, A-L., Eriksson, 

S., & Norberg, A. 

(2008) 

 

”Factors associated with 

‘stress of conscience’ in 

healthcare” 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Sverige 

 

Undersöka faktorer 

relaterat till samvetsstress i 

vården. 

 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär. 

 

All personal på sjukhuset samt 8 vårdcentraler i 

norra Sverige fick delta i studien. Varje chef på 

respektive enhet skickade ut frågeformulären till 

sina anställda. 

 

Sjuksköterskor: N= 210 

Sjukvårdspersonalen upplever samvetsstress i det 

dagliga arbetet. Särskilt bidragande faktorer var att 

de inte kunde följa sitt samvete på jobbet och den 

negativa dimensionen av moralisk 

känslighet/moralisk börda visade på oförmåga att 

hantera moraliska problem. 

 

Deltagarna upplevde att de behövde uttrycka sina 

moraliska bekymmer för att samvetet och den 

moraliska känsligheten skulle bli en tillgång istället 

för en börda. 

Hög 
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15 Åhlin, J., Ericson-Lidman, 

E., Eriksson, S., Norberg, 

A., & Strandberg, G. 

(2013) 

 

“Longitudinal relationships 

between stress of conscience 

and concepts of importance” 

 

Nursing Ethics 

 

Sverige 

Att beskriva relationer över 

tiden mellan grader av 

samvetsstress, 

samvetsuppfattningar, 

utbrändhet och 

bedömningar av 

personcentrerat klimat och 

socialt stöd bland 

vårdpersonal som arbetar i 

kommunal vård av äldre 

människor 

En longitudinell kohortstudie med frågeformulär 

som användes två gånger med ett mellanrum på 12 

månader. 

 

All personal som arbetade inom områdets 

kommunala boenden för vård av äldre människor 

blev tillfrågade att delta i studien 

 

Sjuksköterskor: N= 57 första gången och efter ett år 

N= 32 

Deltagarna uppfattar sitt samvete som en börda, och 

konflikter med medarbetare var relaterat till 

samvetsstress. Inga signifikanta förändringar 

observerades under året under studien. Att följa och 

uttrycka sitt samvete i sitt arbete, och att känna 

socialt stöd från överordnade är av betydelse för att 

hantera/hindra samvetsstress 

Hög 
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Bilaga 3. Sökmatris. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda artiklar till resultatet 

PubMed ”Stress of conscience” OR 

”Troubled consience” OR 

”Moral distress” AND 

”Nurs*” 

English 

Adult 19+ 

175 Nr. 47: Ericson-Lidman, E., & Strandberg, G. (2013). 

 

Nr. 54: Varcoe, C., Pauly, B., Storch, J., Newton, L., & Makaroff, K. (2012). 

 

Nr. 99: Ericon-Lidman, E., Norberg, A., Persson, B., & Strandberg, G. (2013). 

 

Nr. 114: Maluwa, V., Andre, J., Ndebele, P., & Chilemba, E. (2012). 

PubMed Frisökning: Norberg, A. Datumordning 457 Nr. 43: Åhlin, J., Ericson-Lidman, E., Norberg, A., Strandberg, G. (2015). 

 

Nr. 111: Dahlqvist, V., Söderberg, A., & Norberg, A. (2009). 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda artiklar till resultatet 

CINAHL "Stress of conscience" OR 

"Troubled conscience" OR 

"Moral distress" AND 

”Nurs*” 

English 

All adult 

153 Nr. 2: Ericson-Lidman, E., & Åhlin, J. (2017). 

 

Nr. 7: Lievrouw, A., Vanheule, S., Deveugele, M., De Vos, M., Pattyn, P., Belle, V., & Benoit, D. (2015). 

 

Nr. 8: Juthberg, C., Eriksson, S., Norberg, A., & Sundin, K. (2010). 

 

Nr. 11: Glasberg, A-L., Eriksson, S., & Norberg, A. (2008). 

 

Nr. 22: Juthberg, C., Eriksson, S., Norberg, A., & Sundin, K. (2008). 

 

Nr. 51: Åhlin, J., Ericson-Lidman, E., Eriksson, S., Norberg, A., & Strandberg, G. (2013). 

 

Nr. 88: Saarnio, R., Sarvimäki, A., Laukkala, H., & Isola, A. (2012). 

 

Nr. 90: Juthberg, C., & Sundin, K. (2010). 

 

Nr. 114: Juthberg, C., Eriksson, S., Norberg, A., & Sundin, K. (2007). 

 

 

 


