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Abstrakt 
 
Bakgrund: Samvetsstress innebär ett stressat samvete och uppkommer då 
anestesisjuksköterskan av olika anledningar inte har möjlighet att i stunden handla korrekt 
enligt sitt samvete. Detta kan ge upphov till en stressreaktion som, om det upprepas ofta, kan 
ge upphov till känslomässig utmattning. Syfte: Syftet var att belysa anestesisjuksköterskors 
upplevelser av samvetsstress. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ tematisk 
innehållsanalys med induktiv ansats. I studien deltog tolv informanter som intervjuades 
gällande deras upplevelser av samvetsstress. Resultat: Samvetsstress förekommer hos 
anestesisjuksköterskor. Ett tema analyserades fram som beskriver att anestesisjuksköterskan 
ständigt hanterar känslan av samvetsstress och samtidigt strävar efter att göra det som känns 
rätt. Hur informanterna hanterade känslan berodde på den egna känslomässiga dagsformen 
och den aktuella situationen där och då. Konklusion: Samvetsstress kan upplevas som en 
belastning, men även verka som en positiv inre kraft som hjälper anestesisjuksköterskan att 
handla enligt sitt samvete och att göra det som känns rätt. 
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Abstract 
 
Background: Stress of conscience means a stressed conscience and occurs when the nurse 
anaesthetist, for different reasons, does not have the ability to act according to one´s 
conscience. This can lead to a stress reaction which, if repeated frequently, can lead to 
emotional exhaustion. Aim: The aim of this study was to shed light on experiences of stress 
of conscience among nurse anaesthetists. Method: The study was performed by a qualitative 
thematic content analysis with an inductive approach. The study involved twelve informants 
who were interviewed regarding their experiences of stress of conscience. Results: Stress of 
conscience occurs among nurse anaesthetists. One theme was analyzed that describes that the 
nurse anaesthetist constantly manages the feeling of a stressed conscience, and at the same 
time strives to do what feels right. How the informants manages the feeling of stress of 
conscience depends on their emotional daily fitness and the current situation. Conclusions: 
Stress of conscience can be experienced as a heavy load, but also to be seen as a positive 
internal force that helps the nurse anaesthetist to act according to one´s conscience, and do 
things that feel right. 
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Inledning 
Omvårdnad av patienter i olika sammanhang bedrivs dygnet runt årets alla dagar, och är 

sjuksköterskans huvudsakliga uppgift. Att se patientens behov och tillgodose dessa i 

möjligaste mån är en viktig del av sjuksköterskans arbete. Vi, studiens författare, är 

anestesisjuksköterskor och har egna erfarenheter av hur det är att bedriva omvårdnad på en 

operationsavdelning. Det händer ibland att viljan att göra gott för patienten är större än vad 

omständigheterna på operationsavdelningen tillåter. Detta kan leda till att man som 

anestesisjuksköterska kan känna en stress i sitt samvete, det vill säga samvetsstress. Samvetet 

kan bli stressat eftersom omständigheterna i stunden inte möjliggör att handla så som man 

skulle vilja göra. Samvetsstress hos sjuksköterskor, har studerats vid flera tillfällen. Däremot 

har författarna inte lyckats hitta studier som undersökt samvetsstress hos 

anestesisjuksköterskor. För att tydliggöra detta och lyfta upp ämnet till en medvetandenivå 

känns denna studie angelägen att genomföra. 

 

Bakgrund 
Samvetsstress som fenomen inom omvårdnad är ett relativt nytt forskningsområde, och nedan 

följer en litteraturgenomgång och förklaring kring fenomenet i förhållande till 

anestesisjuksköterskans kontext. 

 

Forskning om samvetsstress hos vårdare 
Samvetsstress uppdagades som ett fenomen i Skandinavien då vårdpersonal tillfrågades av 

forskare gällande andra frågor inom omvårdnad. I intervjuerna berättade vårdpersonalen 

spontant om känslor av ett stressat samvete i olika sammanhang (Strandberg, 2002., Sörlie, 

2001., Rasmussen, 1999 & Söderberg, 1999). På detta sätt väcktes intresset för samvetsstress 

som forskningsfråga av en grupp forskare på Umeå universitet, som resulterade i en rad 

doktorsavhandlingar i ämnet (Gustafsson, 2009., Dahlqvist, 2008., Ericsson-Lidman, 2008., 

Juthberg, 2008. & Glasberg, 2007).  

Det finns internationell forskning som berör ämnet samvetsstress men även dessa hänvisar till 

de ovanstående skandinaviska studier som är ledande på forskningsområdet (Chipas & 

McKenna, 2011., Davis et al., 2012., Corley et al., 2001. & Gallager, 2010., Zang et al., 

2013). Dessa studier gällande vårdpersonal visar att det finns ett samband mellan synen på 

samvete, samvetsstress och utbrändhet i form av känslomässig utmattning. 
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Även Åhlin (2015), nämner i sin doktorsavhandling att detta, samvetsstress, bör finnas i 

åtanke inför framtidens utformning av vården, eftersom populationen av äldre förväntas öka. 

Det är betydelsefullt att befintlig vårdpersonal kan hålla sig friska och känna välbefinnande på 

sitt arbete eftersom det har framkommit att det finns ett samband mellan upplevd 

samvetsstress och den kvaliteten på omvårdnaden som personalen kan tillgodose patienten 

med (Åhlin, 2015). Enligt Glasberg (2007) finns det en risk att samvetsstress bland 

vårdpersonal blir ett allt vanligare fenomen, då efterfrågan på vård ökar allteftersom 

medicintekniken går framåt. Detta innebär att allt äldre och sjukare patienter kan behandlas 

framgångsrikt. Det resulterar i att fler patienter vårdas av färre personal i ett allt snabbare 

tempo, för att vården ska bli så kostnadseffektiv som möjligt (Glasberg, 2007). 

 

Etik och omvårdnad 

Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är att vård ska ges på lika villkor för alla människor, 

och vården ska bedrivas med respekt för alla människors lika värde (SFS, 1982:763). En 

välkänd etisk teori som tillämpas i sjukvården Beauchamps och Childress fyra etiska 

principer. Dessa är: autonomi-principen, ickeskada-principen, göragott-principen och rättvise-

principen. I strävan att uppnå dessa etiska principer kan sjuksköterskan ställas inför olika 

svåra moraliska och etiska dilemman. Frågan som ofta ställs inombords är ”Hur bör jag 

handla för att handla moraliskt rätt”? (Beauchamp & Childress, 2009). 

 Knud Ejler Lögstrup (1994), professor i etik och religionsfilosofi, menar att det finns ett tyst 

krav om att handla efter andras behov. Att alla människor är utlämnade till andra människors 

sätt att handla, till exempel andras omsorg, välvilja, glädje och illvilja etc. Lögstrup menar att 

vi människor inte kan välja alla våra relationer, utan att vi föds in i dem. Exempel på sådana 

relationer är familjemedlem, släkting, lärare i skolan och även sjukvårdspersonal. I stort sätt 

är det dit livet för oss. En patient- vårdarrelation är ett exempel på en relation där parterna inte 

själva kan välja varandra. De är alltså hänvisade till varandra och patienten är beroende av 

vårdarens omsorg, samtidigt som att vårdaren har ett tyst krav på sig att tillhandahålla denna 

(Lögstrup, 1994). 

 

Samvete 
Florence Nightingale betonade redan på sin tid vikten av att vara samvetsgrann i sitt utövande 

av omvårdnad. Samvetet i vårdsammanhang beskrivs som vårdarens drivkraft att visa 

engagemang och äkthet, och även som en drivkraft att slå larm när patientsäkerheten 
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äventyras. Samvete som begrepp går att spåra tillbaka till antikens Grekland där ordet 

syneidesis användes för att beskriva människans medvetenhet om det onda hon har gjort mot 

en annan, och smärtan i detta som inte går att resonera bort (Dahlqvist, 2008). 

 

Enligt Heidegger (1962) är samvetet det tysta ropet till vår potential att vara oss själva, att 

vilja göra det man tror är rätt. Inom teologin beskrivs tankar om samvetet som Guds röst inom 

oss som hjälper oss att känna vad som är rätt och fel, och handla därefter (Juthberg et al., 

2007). I Paulus epistlar i Bibeln beskrivs samvete som en naturlig lag, inskriven av Gud i 

människans hjärta (Dahlqvist, 2008., Juthberg et al., 2007).  

Sigmund Freud såg samvetet som ett nödvändigt ont och som civilisationens sätt att stoppa 

människans aggressivitet. Samvetet avväpnar människans aggressiva impulser och priset för 

att bryta mot denna norm är en ångest som väcks inombords. Därför känner man skam och 

skuld när man brutit mot sin inre röst, samvetet (Freud, 1989). 

 

Samvetsstress 
Samvetsstress i vårdsammanhang innebär ett stressat samvete och uppkommer då vårdaren är 

hindrad, eller inte har möjlighet att handla korrekt enligt sitt samvete (Dahlqvist, 2008). 

Corley et al. (2001) beskriver detta som en smärtsam psykologisk obalans inom individen, 

som uppstår när det finns en medvetenhet om vad som borde göras istället för den utförda 

handlingen som utfördes. Detta kan ha många orsaker beroende på situation och den drabbade 

individen och denna känsla av samvetsstress kommer inifrån. Denna känsla är dessutom 

bunden till vårdarens egenansvar, vilket innebär att vårdaren känner sig personligt ansvarig 

för omvårdnadens tillkortakommanden och lider då därav. Samvetsstress är alltså förknippat 

med ett dåligt samvete (Corley et al., 2001). 

 

Att känna en stress i samvetet under utövandet av omvårdnad kan utlösa en biologisk 

stressreaktion i kroppen, och kan i längden leda till dålig trivsel och minskat engagemang för 

individen. I värsta fall kan detta leda till utbrändhet och sjukskrivning av vårdpersonal. Denna 

utbrändhet associeras med en känslomässig utmattning (Ericsson-Lidman et al., 2007).  

 

 Det finns olika typer av stressreaktioner i kroppen i samband med stress av olika slag, både 

akut och långvarig. För våra förfäder var stressreaktionen en överlevnadsmekanism som 

innebar ”fight or flight”, alltså kämpa eller fly i situationer då livet stod på spel. Dessa 

primitiva val att kämpa eller fly är inte en möjlighet som anestesisjuksköterskan har, utan 
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han/hon måste istället hantera och bemästra stressen av olika slag som uppstår på bästa 

möjliga sätt för patientens skull. Då detta inte lyckas drabbas anestesisjuksköterskan av 

samvetsstress för patientens skull som utlöser en stressreaktion i kroppen (Chipas & 

McKenna, 2011). Stressreaktionen kan vara både akut eller långvarig. Akut stress är en 

reaktion på någonting oväntat som uppstår. En stressreaktion utlöses men varar en kort tid och 

avtar när den oväntade situationen har gått över. Vanliga symtom på akut stress är 

känslomässiga reaktioner som ilska, irritabilitet, spända muskler som innefattar huvudvärk, 

ryggvärk och käkar. Även magproblem, förhöjt blodtryck, hjärtklappning och yrsel är vanliga 

symtom på akut stress (Miller et al., 1994).  

  

 Långvarig stress kan leda till att stressen går in i en kronisk fas, och denna stressreaktion 

avtar inte utan pågår hela tiden, det vill säga, symtomen är desamma som vid akut stress men 

skillnaden här är att symtomen hos den drabbade individen avtar inte utan kvarstår. Det 

betyder att kroppen kontinuerligt är full av stressutlösta hormoner som till slut påverkar hela 

individen, det vill säga, det psykiska och fysiska välbefinnandet. Slutligen har hela livet tagits 

över av dessa stresshormoner och den drabbade individen märker inte av detta förrän olika 

symtom uppstår. Den kroniska symtombilden kan se olika ut hos olika individer men vanliga 

symtom här är koncentrations- och inlärningssvårigheter, övernaturlig trötthet, känslomässig 

utmattning, yrsel och ångest. Hypertoni, hjärtinfarkt och stroke kan bli följderna av detta 

(Chipas & McKenna, 2011). 

 

Stressreaktioner av olika slag, akut, långvarig eller kronisk kan ha olika orsaker, varav en 

orsak kan vara samvetsstress. Ett tillstånd som i sin tur är en naturlig följd av långvarig 

samvetsstress är känslomässig utmattning, och detta drabbar särskilt personal som arbetar i 

nära relation med människor (Glasberg et al., 2007). Detta beskrivs som en kronisk 

känslomässig stress, och är en överväldigande känsla av utmattning. Konsekvenserna av 

denna utmattning ger i sin tur både mentala och somatiska symtom som ovan. Detta blir 

alltså, för individen, en nedåtgående spiral (Eriksson- Lidman et al., 2007). 

  

Anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete 

Anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete är högteknologiskt och arbetet är komplext, 

oförutsägbart och växlar snabbt (Hellmuth, 2005). Arbetet består huvudsakligen av att stötta 

och övervaka patientens vitala parametrar. Detta kräver goda kunskaper i fysiologi, särskilt 

om luftväg, respiration och cirkulation. Patientens vård och behandling sker i samband med 
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operationer och akuta situationer på och utanför sjukhus. Anestesisjuksköterskan är personligt 

ansvarig för sina handlingar och måste ha förmågan att prioritera och handla snabbt. 

Interaktionen består ofta av korta patientmöten. Detta sker ofta i samband med svåra 

moraliska och etiska frågor som måste lösas där och då (Hellmuth, 2005). 

Anestesisjuksköterskans tekniska arbete är visserligen betydande men avgörande för patienten 

är hur han/ hon utnyttjar den begränsade kontakttid som ges patienten för mental förberedelse 

inför det operativa ingreppet. Det är viktigt att detta kontakttillfälle inte präglas av tidsnöd då 

detta kan underminera byggandet av en förtroendefull patientrelation (Halldin & Lindahl, 

2005).  Det gäller att inge patienten en känsla av tillit i en, för patienten, stressad situation 

(Hellmuth, 2005). Denna tillit i relationen mellan anestesisjuksköterskan och patienten 

etablerar anestesisjuksköterskan vanligen preoperativt, genom personlig interaktion och 

kommunikation med patienten, på patientens villkor, både verbal och icke- verbal (Hellmuth, 

2005). Det som sägs är viktigt, och även hur det sägs. Ibland är det mest betydelsefulla det 

som sägs mellan raderna, det vill säga det som inte sägs. Detta innefattar också kroppsspråk 

och beröring. Att sitta ner bredvid patienten och vara närvarande på ett medvetet sätt, och att 

ge sig tid att lyssna, är att inge förtroende (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2014). Det 

handlar alltså mer om att vara än att göra (Dahlberg et al., 2003). Att skapa tillit och 

förtroende har, enligt Aron Antonovsky (2005), en stark koppling till individens känsla av att 

befinna sig i ett sammanhang. 

 

Teoretisk referensram 
Aaron Antonovsky (2005) var en medicinsk sociolog som grundade det kognitiva begreppet 

KASAM som är en förkortning för Känsla Av SAMmanhang.  

Tre centrala begrepp här är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet innebär individens förståelse för vad som händer eller vad som ska hända i 

situationen. När händelsen kommer som en överraskning, både positiv eller negativ, kan 

individen ändå förstå och förklara händelsen. Hanterbarhet ses som individens både inre och 

yttre resurser som är tillgängliga för att möta de krav som individen ställs inför i olika 

situationer och händelser. Slutligen meningsfullhet syftar på vikten av att vara och känna sig 

delaktig och medverkande i olika situationer och händelser som formar personens öde och 

dagliga liv (Antonovsky, 2005). Teorin beskriver hur individen hanterar sina positiva och 

negativa händelser i sitt liv. Antonovsky menade att människans tillvaro är full av 

påfrestningar, det vill säga krav, motgångar, konflikter och olika slags problem som måste 
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hanteras och bemästras. Vad är det som gör att en del individer tar sig an påfrestningar med 

sin hälsa i behåll och dessutom vidareutvecklas och växer av dem, medan andra individer 

dukar under för bördan?  

Han menade att individens känsla av sammanhang, vår motståndskraft, byggs upp under 

barnaåren för att sedan i tidiga vuxenlivet avstanna för att bli någorlunda definitiv. Var man 

hamnar på skalan här som ung vuxen har sedan betydelse för individens förmåga att bemästra 

svåra påfrestningar i vuxenlivet, och kom fram till att människan ständigt befinner sig mellan 

de två polerna hälsa och ohälsa. Var människan befinner sig här, beskriver graden av 

KASAM. Ett enkelt exempel handlar om vuxnas simförmåga som inte enbart, men till stor del 

bestäms av individens KASAM: ”Olika människor klarar sig olika bra även om floden är 

densamma” (Antonovsky, 2005). 

 

Problemformulering 
Samvetsstress är ett område som ännu inte är så utforskat när det gäller 

anestesisjuksköterskor. Svensk sjukvård, och därmed även operationssjukvården har 

förändrats de senaste åren eftersom den äldre befolkningen har ökat. Resultatet av detta har 

blivit att efterfrågan på vård och behandling har ökat samtidigt som att medicintekniken har 

gått framåt i utvecklingen, och därmed behandlas allt fler äldre framgångsrikt. Detta leder till 

ökade krav rent tekniskt på vårdpersonalen, som dessutom måste bemöta och vårda patienter i 

ett allt snabbare tempo (Glasberg, 2007). När vårdpersonalen av olika anledningar inte har 

möjlighet att handla enligt sitt samvete i olika omvårdnadssituationer så som de önskar, kan 

de drabbas av samvetsstress (Dahlqvist, 2008). Denna samvetsstress kan leda till en 

stressreaktion i kroppen som, om den blir långvarig, kan övergå till ett kroniskt tillstånd som 

ger både mentala och somatiska symtom (Ericson- Lidman et al., 2007). Om detta fortgår kan 

stressreaktionen som samvetsstressen ger, övergå till att bli ett kroniskt tillstånd, som i värsta 

fall kan leda till känslomässig utmattning (Glasberg et al., 2007). 

 

Hur upplever anestesisjuksköterskor samvetsstress i sitt omvårdnadsarbete? Författarna har 

inte lyckats finna några artiklar som specifikt undersöker denna yrkesgrupp med fokus på 

upplevelser av samvetsstress. Därför är det av värde att genomföra denna studie för att lyfta 

upp ämnet till en medvetandenivå.    
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Syfte 

Syftet är att belysa anestesisjuksköterskors upplevelser av samvetsstress. 

 

Metod 
Forskningsdesign 

Då forskningsfrågan avser att undersöka upplevelser så valdes en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys med induktiv ansats med inspiration av Graneheim och Lundman (Graneheim 

& Lundman, 2004, Lundman & Graneheim, 2014). Denna metod är lämplig när det handlar 

om att tolka en text på olika nivåer (Polit & Beck, 2014). Med induktiv ansats menas en 

förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på människors upplevda berättelser. 

Det latenta innehållet är textens underliggande budskap, det som sägs mellan raderna, och 

uttrycks på en tolkande nivå i form av ett eller flera teman (Lundman & Graneheim, 2014). 

 

Kvalitativ tematisk innehållsanalys som metod har tidigare använts av flera 

omvårdnadsforskare för att belysa upplevelser av fenomen i olika vårdsammanhang (Garcia et 

al., 2015., Kerr, et al., 2013. & Bogossian et al., 2014).  

 

Urval  
Fjorton informanter, alla anestesisjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi, hade 

anmält sitt intresse att delta i studien men eftersom tolv intervjuer var planerade gjordes en 

lottning, och två föll slumpvis bort.  
Tolv intervjuer med anestesisjuksköterskor genomfördes, med informanter från sammanlagt 

tre sjukhus i södra Sverige. På två av sjukhusen gav verksamhetschefen tillåtelse till att tre 

intervjuer fick genomföras, och de resterande sex intervjuerna utfördes på ett sjukhus. 

Anledningen till att intervjuerna genomfördes på tre olika operationsavdelningar var att 

författarna upptäckte att tidsfaktorn på respektive operationsenhet var styrande, och det var 

svårt att frigöra anestesisjuksköterskor från den dagliga verksamheten för att kunna delta i 

intervjuerna. Verksamhetschefer och därefter berörda avdelningschefer till respektive 

operationsavdelningar kontaktades och tillfrågades via mail och informationsbrev om 

deltagande i studien, se bilaga 1. Avdelningschefer på samtliga operationsenheter informerade 

i sin tur sina anestesisjuksköterskor och hängde upp informationsbrevet så att de som var 

intresserade av att delta fick anmäla sitt intresse. 
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Ett strategiskt urval gjordes efter inklusionskriterierna vilket innebär att forskaren väljer 

personer som kan ge mycket information angående en viss forskningsfråga (Henricsson & 

Billhult, 2014). Inklusionskriterier för att delta i studien var anestesisjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma inom sitt specialistområde i minst två år. Detta för att informanterna skulle 

vara väl etablerade i sin yrkesroll som specialistsjuksköterska inom anestesi. 

Tolv informanter deltog i intervjustudien, varav alla var kvinnor. Deras ålder varierade mellan 

30 och 62 år med en median på 46,5 år. Deras yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterskor 

hade ett årsspann mellan 6 och 38 år, medianen här var 14 år. 

 

Datainsamling 
Respektive avdelningschefer fick ett antal förslag på datum för genomförande av intervjuer, 

och fick därefter frihet att själva välja och bestämma datum, tid och plats för att kunna 

samordna och frisätta berörda informanter ur den dagliga operationsverksamheten. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till de operativa verksamheterna på 

respektive sjukhus. 

 

 Författarna har intervjuat sex informanter var, men har även närvarat vid samtliga tolv med 

informanternas samtycke. Den ena ansvarade för intervjun medan den andra satt i bakgrunden 

och ansvarade för ljudinspelning, och vid behov, anteckningar under intervjuns gång. Innan 

intervjuerna påbörjades var författarna måna om att ta sig tid för att skapa en trevlig och 

avspänd atmosfär genom allmänt småprat för att informanterna skulle känna sig så bekväma 

som möjligt i situationen. Längden på intervjuerna varierade mellan 24 till 38 minuter och 

spelades in via ett diktafonprogram i en mobiltelefon. Samtliga intervjuer påbörjades genom 

att informanterna tillfrågades en gemensam öppen fråga för att få svar på studiens 

frågeställning. Författarna har själva utarbetat en intervjumall med en öppen fråga och 

följdfrågor, se bilaga 2. Den öppna frågan var: Kan du berätta om en händelse eller situation 

då du upplevde att ditt samvete sa dig att situationen för patienten inte blev så som du hade 

önskat? Därefter ställdes fördjupande följdfrågor beroende på vad informanten berättade. Alla 

inspelade intervjuer transkriberades sedan ordagrant för vidare analys. 

 

 

 

 



	

9	

Dataanalys 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ tematisk innehållsanalys med induktiv ansats. 

Det insamlade datamaterialet analyserades med en kvalitativ tematisk innehållsanalys som 

hämtat inspiration från Graneheim och Lundman (Graneheim & Lundman, 2004, Lundman & 

Graneheim, 2014). Det transkriberade textmaterialet lästes igenom enskilt för att urskilja 

meningsenheter i relation till studiens syfte, och därefter genomlästes materialet gemensamt 

för samma ändamål. När delade uppfattningar fanns gällande meningsenheter diskuterades 

dessa för att till slut kunna enas om dem.  

 

Ur textmaterialet urskildes till en början 113 meningsenheter gemensamt. Därefter granskades 

dessa än en gång utifrån studiens syfte och en del meningsenheter diskuterades via 

bedömartriangulering, som enligt Polit och Beck (2011), innebär att mer än en forskare 

analyserar och tolkar ett material tillsammans. På detta sätt kan resultatet stärkas, det vill säga 

tillförlitligheten ökar eftersom resultatet inte framkommit av endast en person (Polit & Beck, 

2011). 

 

Slutligen framkom 97 meningsenheter, och dessa kondenserades och kodades för att sedan 

bilda underkategorier och kategorier. Kategorierna var koherenta på insidan och ömsesidigt 

uteslutande mellan varandra, det vill säga skiljde sig tydligt åt. Ur analysen av de 97 

meningsenheterna framkom 11 underkategorier som kunde sorteras under fyra kategorier. Ur 

dessa fyra kategorier kunde författarna tydligt se ett övergripande tema som utkristalliserade 

sig. Exempel på analysförfarandet finns beskrivet i tabellen nedan: 
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Tabell 1. Exempel på metodsteg i analysförfarande. 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

Jobbigt när inte alla i 
teamet på salen har läst 
på patienten, och 
kanske säger nåt som.. 
eeh..verkligen inte 
passar sig..till exempel 
en undersköterska som 
sa liksom att ”ja du har 
ju fått barn innan ser 
jag, är det en 
förväntansfull storebror 
eller storasyster som 
väntar hemma?”..så var 
det faktiskt så att första 
barnet dog i ett urakut 
kejsarsnitt… 
 

Jobbigt när 
teamet inte läst 
på patienten och 
säger något som 
verkligen inte 
passar sig 

Oförberedda 
kollegor 

Medarbetare 
som uppträder 
opassande 

Upplevelsen 
av 
oengagerad 
medarbetare 

Jag använder mig själv 
som en måttstock kan 
man säga… jag kan 
bara tänka mig in i hur 
jag hade känt, att den 
här människan känner 
ju säkert som jag hade 
känt.. du vet… om det 
hade varit okej för mig 
så tror jag att det är 
ganska okej för 
patienten..  
 

Jag använder 
mig själv som 
en måttstock för 
vad jag tror är 
okej för 
patienten, hur 
hade jag själv 
känt? 

Handla 
samvetsgrant 

Att följa sin inre 
moraliska 
kompass 

Att förebygga 
känslan av 
samvetsstress 
och vara nöjd 
med sin 
insats 

 

 
Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen utvecklades av World Medical Association år 1964 och är specifikt 

riktad mot medicinsk forskning som involverar människor (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Detta är ett övergripande internationellt styrdokument som innehåller 35 punkter och handlar 

bland annat om att bevara deltagarnas integritet, rätten till självbestämmande, information och 

att risken för att skada individen minimeras. Forskningens nytta ska överväga risken för 

skada, och vid behov, skall en formell etikprövning av en oberoende kommitté göras 

(Kristensson, 2014). I denna studie efterfrågades informerat samtycke från alla informanter.  
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Allt deltagande är frivilligt och att informanterna kunde ångra sig och välja att avstå när som 

helst utan att ange något skäl till detta. Intervjutexterna har behandlats konfidentiellt, det vill 

säga avpersonifierats, och har förvarats inlåst så att inga obehöriga har kunnat ta del av dem. 

Författarna har inte kunnat se någon risk med studien annat än att för intervjupersonens 

oreflekterade upplevelser kan upplevas som smärtsamma då personen blir ombedd att berätta 

om dem, men nyttan med studien bedömdes överväga den eventuella olägenheten. 
Informanterna var heller inte i beroendeställning till forskarna. Det bör nämnas att det sjukhus 

där sex intervjuer utfördes var vårt eget, och vi var noggranna med att urvalsprocessen 

utfördes enligt instruktioner även här. Etisk egengranskning har utförts och tillsammans med 

handledare togs beslutet att ansökan till forskningsetisk nämnd inte var befogat.  

 

Resultat 
Anestesisjuksköterskors upplevelser av samvetsstress i sitt dagliga arbete genomsyrades av 

det övergripande temat ”Att ständigt hantera känslan av samvetsstress och samtidigt sträva 

efter att göra det som känns rätt”. Detta tema analyserades fram ur elva subkategorier och fyra 

kategorier som redovisas nedan: 
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Tabell 2. Tabell över resultat. 

 
 
Subkategorier 
 

 
Kategorier 

 
Tema 

 
Medarbetare som uppträder 
opassande 
 
Medarbetare raserar 
patientrelation 
 

 
Upplevelsen av oengagerad 
medarbetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att ständigt hantera 
känslan av 
samvetsstress och 
samtidigt sträva efter att 
göra det som känns rätt 

 
Psykisk påverkan 
 
Fysisk påverkan 
 
Social påverkan 
 

 
Upplevelsen av eget 
mående 

 
Maktlöshet i organisationen 
 
Personalbrist 
 
Motstridiga instruktioner av 
arbetsledning 
 

 
Upplevelsen av 
organisationens påverkan 

 
Att följa sin inre moraliska 
kompass 
 
Att axla advokatrollen 
 
Att se patienten och 
medarbetare ur ett holistiskt 
perspektiv 
 

 
Att förebygga känslan av 
samvetsstress och vara nöjd 
med sin insats 

 

 

Att ständigt hantera känslan av samvetsstress och samtidigt sträva efter att 

göra det som känns rätt 
De fyra kategorier som ingår i det övergripande temat visar på att anestesisjuksköterskorna 

ständigt upplevde och hanterade känslan av samvetsstress. Känslan hanterades kontinuerligt 

på olika sätt beroende på situation, händelse, och anestesisjuksköterskans känslomässiga 

dagsform. Anestesisjuksköterskans patientmöten handlade många gånger om tillfällen och 
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situationer då det var svårt att i stunden påverka yttre händelser och skeenden, men de 

försökte ändå göra sitt bästa för att många gånger rädda eller reparera en redan uppkommen 

situation för patientens skull. De gav sig då tillåtelse på ett medvetet plan att agera och stå på 

sig för det som kändes rätt. Detta innebar ofta att göra sig lite obekväm mot omgivningen, 

men man tog sig den rätten med patientens bästa för ögonen. Temat rör sig alltså om två 

parallella skeenden som sker samtidigt, det vill säga, ”att ständigt hantera känslan av 

samvetsstress” och ”att sträva efter att göra det som känns rätt”. 

 

Upplevelsen av oengagerad medarbetare 

Informanterna uttryckte att känslan av samvetsstress ofta förknippades med en medarbetare 

som på något sätt visade sig vara oengagerad inför patienten. Detta kunde visa sig på olika 

sätt. Inte så sällan handlade det om en medarbetare ur den övre hierarkin, det vill säga en 

läkare som ska utföra operationen eller den ansvarige anestesiläkaren, som inte såg patienten i 

sin utsatta situation där och då. Det kunde röra sig om att inte ge sig tid att se patientens 

lidande när smärtstillning hade varit befogat, eller att visa patienten att man inte tog sig tid att 

ordinera smärtstillande tillräckligt snabbt trots att patientens situation uppmärksammades och 

påtalades av anestesisjuksköterskan. Det kunde också röra sig om en operatör som kom in på 

operationssalen, där det fanns en vaken patient som erhållit spinalbedövning, och visade sitt 

oengagemang genom att inte hälsa på patienten, och därmed inte se patienten som en hel 

individ. 

”Gynekologen, han gick bara förbi huvudändan, han tittade inte ens på min patient och han 

tittade inte på mig heller. Han bara liksom: ”Nu ska jag operera det här organet liksom…”, 

och det tyckte jag var så förnedrande, näe…så får man inte behandla människor tänkte jag.” 

(Informant nr 2) 

                                                                                                                                

När någon medarbetare raserade en redan av anestesisjuksköterskan uppbyggd patientrelation 

kunde känslan av samvetsstress vara väldigt stark. Åtta informanter uppgav att det var vanligt 

förekommande att någon i operationsteamet, det vill säga operationssjuksköterskan eller 

undersköterskan inte hade skaffat sig adekvata uppgifter angående patientens situation och 

yttrade något för patienten väldigt känsligt eller helt opassande. Exempel på detta kunde vara 

att fråga om patientens man var hemma och passade barnen vid kejsarsnitt och det visade sig i 

journalen att patientens man nyligen avlidit. Ett annat exempel på detta kunde vara att fråga 

om eventuella syskon när något äldre syskon faktiskt avlidit av en tragisk anledning. En 

informant uppgav även att gratulationer vid kejsarsnitt inte alltid kändes passande när 
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patienten i fråga faktiskt blivit gravid vid en våldtäkt, och därför planerat att adoptera bort sitt 

nyfödda barn. Detta tyckte informanten hade varit lätt att förebygga om teamet på 

operationssalen hade tagit sig tid att sätta sig in i patientens situation. Det upplevdes ofta av 

anestesisjuksköterskan som en väldigt jobbig och pinsam situation som var svår att värja sig 

ifrån, eller reparera. Som de flesta informanter uttryckte, så var skadan redan skedd. I många 

fall var det enda de kunde göra att diskret be patienten om ursäkt, å medarbetarens vägnar och 

därigenom visa sig själv så mänsklig som möjligt. Detta upplevdes nödvändigt för att i 

möjligaste mån återvinna patientens förtroende, speciellt om patienten från början var mycket 

nervös och/ eller stressad inför sitt operativa ingrepp: 

”När kollegor klantar sig och klampar i klaveret så känner jag mig så… för allt jag har byggt 

upp, du vet relationen med patienten…en liten bubbla..att ”vi ska göra det här tillsammans 

du och jag”…jaa skadan är ju redan skedd..då mår jag skit för patientens skull..ja man får ju 

börja om.. från början..” (Informant nr 7) 

 

Upplevelsen av eget mående 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att känslan av samvetsstress påverkade dem på ett 

personligt plan, både psykiskt, fysiskt och socialt. När det gäller psykisk påverkan så uttryckte 

flertalet informanter att de efter arbetstid hade svårt att varva ner och släppa känslorna och 

tankar kring patienterna som arbetet under dagen hade medfört. De beskrev det som att de 

kände sig urvridna som en trasa, uttömda känslomässigt på något sätt. I samband med denna 

förlamande trötthet hade de även svårt att koppla av, varva ner och släppa känslorna som 

uppkommit i samband med upplevd samvetsstress under arbetsdagen. Det upplevdes som att 

både ”gasen och bromsen” på insidan var på samtidigt. Fem informanter uppgav att detta 

kunde upplevas väldigt konfliktfyllt på ett inre plan, och kunde även leda till ett tryck över 

bröstet och ångestkänslor. Det fanns även tillfällen då de behövde stänga av sina känslor av 

samvetsstress för att kunna utföra sitt arbete. Nio informanter berättade att de tog detta 

medvetna beslut för patientens skull när det handlade om behandling på vitalindikation, det 

vill säga för att rädda patientens liv. Det kunde röra sig om när en patient behövde sövas inför 

en urakut operation där varje sekund räknades som vid urakuta kejsarsnitt, brusten 

kroppspulsåder eller vid omhändertagande av svårt skadad traumapatient. Samvetsstressen låg 

i att de inte hann bemöta patienten som människa och förklara vad som skulle hända eller 

varför. Några av dem nämnde också situationer då patienten behövdes hållas fast vid sövning 

för att de inte ville eller förstod, såsom vid sövning av utvecklingsstörda patienter eller 

mindre barn där lugnande premedicinering inte givits av någon anledning.  
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När det gäller fysisk påverkan var det också väldigt vanligt med huvudvärk och en allmän 

värk i kroppen, speciellt i händer och fötter. Informanterna beskrev denna värk som att kunna 

ha ett psykosomatiskt ursprung eftersom de upplevde att dessa åkommor upplevdes i större 

grad de dagar då de inte lyckats påverka och handla enligt sitt samvete under arbetsdagen. 

Detta bidrog även med en känsla av otillräcklighet som kom smygande.  

”Stressad… pressad… och ibland kan jag faktiskt känna ett tryck över bröstet och riktigt så… 

jag känner så för att jag inte kunde göra så som jag hade velat för patientens skull..” 

(Informant nr 3) 

 

Detta mående efter arbetstid upplevdes även ha konsekvenser på fritiden i det sociala livet. 

Flertalet informanter beskrev att familjelivet blev lidande eftersom de efter arbetstid inte alltid 

orkade leva upp till den bilden av sig själva som den de ville vara som mamma, partner eller 

vän. Det fanns helt enkelt ingen energi kvar till att vara sin egen person fullt ut med allt vad 

livet innebär. Flertalet informanter beskrev att det var svårt att ge uttryck för, och förklara för 

närstående hur de mådde efter arbetsdagen och varför. De kände sig ibland missförstådda och 

därför kunde detta leda till onödiga konflikter i vardagslivet. Två informanter uppgav, att de 

dagar de upplevt och lidit av samvetsstress, så valde de helt enkelt bort sitt sociala liv, det vill 

säga att umgås med människor så långt det var möjligt. I dessa fall spelade husdjuren en stor 

roll för deras känslomässiga återhämtning. De bara fanns där i deras närhet och gav 

ovillkorlig kärlek och omtanke utan att ställa några krav. 

”Det blir bara typ .. Åh hej kisen..å sådär..vad skönt att bara du är hemma” (Informant nr 5)  

 

Upplevelsen av organisationens påverkan 

Elva informanter gav uttryck för att de upplevde att känslan av samvetsstress även var 

kopplad till organisationen. Operationsverksamheterna på respektive arbetsplats upplevde 

många som styrd och stel, och kändes därför svår att påverka. Detta gav en allmän känsla av 

maktlöshet i organisationen. De beskrev det som att känna sig klämd mellan organisationens 

ramar. Man ville så mycket mer för patientens skull omvårdnadmässigt än vad organisationen 

tillät.  Detta blev särskilt tydligt när de berättade om tidsfaktorn. Flertalet informanter uppgav 

att den ofta förekommande tidspressen gav dem ett ständigt känslomässigt dilemma som 

upplevdes svår att hantera, eftersom de från början på arbetsdagen insåg att de inte skulle 

kunna ges möjlighet att ge ”det där lilla extra” till de patienter som kanske behövde det. De 

uppgav att de ibland redan på morgonen kunde känna sig maktlösa över ett från början 

överfyllt operationsprogram, och det fanns en önskan om att det skulle finnas mer planerad tid 
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för omvårdnad av patienten som individ. Fyra informanter kände det som ett outtalat krav från 

ledningen att arbeta som vid ett löpande band där ”produktionen” var i centrum. Detta var en 

bidragande orsak till samvetsstress. Flertalet informanter uppgav även att personalbrist bidrog 

till att ytterligare öka samvetsstressen, eftersom de kände att de behövde ”vara överallt” för 

att täcka personalbristen. Även motstridiga instruktioner från arbetsledningen bidrog med en 

känsla av att vara splittrad och att inte räcka till. De menade att hur de än gjorde så räckte det 

aldrig riktigt till. 

”Du vet..avlös här!..hjälp till där!...nej förresten spring dit istället…på grund av att det fattas 

folk här och där. Jag kallar det ”kast med liten människa”. Näe, vad ska man göra?” 

(Informant nr 11) 

 

En informant uttryckte att det fanns återkommande tillfällen då organisationen gav upphov till 

samvetsstress av två olika anledningar samtidigt. Det hände att hon ställde sig frågan om hon 

skulle köra på och söva patienterna fortast möjligt, eller ta hand om dem så som hon hade 

önskat, och samtidigt riskera att sista patienten för dagen blir struken och inte hinns med på 

grund av tidsbrist. Ett annat scenario i detta beskrev hon som att all personal på salen behövde 

arbeta övertid. Här behövde hon välja vilken situation som gav henne minst samvetsstress i 

situationen och handlade därefter. 

 

Att förebygga känslan av samvetsstress och vara nöjd med sin insats 

Ytterligare en upplevelse av samvetsstress nämnde flertalet informanter, var att försöka 

förebygga känslan så att den inte uppkom, eller att mildra den och ta tag i problemet 

omedelbart, genom att tänka etiskt och moraliskt utifrån sig själva och handla därefter. Åtta 

informanter berättade om att de använde sig av sin egen person som måttstock genom att 

tänka sig in i hur det skulle vara att befinna sig i patientens situation. Denna inre moraliska 

kompass visade dem ständigt i rätt riktning om vad som var rätt och fel, och det hjälpte dem 

att må bra i sina omvårdnadshandlingar. För att sätta patientens behov främst så var dessa 

informanter även väldigt aktiva i att utöva advokatrollen, den professionella skyldigheten, att 

skydda patienten i olika situationer. Det kunde röra sig om allmänt mänskligt bemötande, 

framför allt rörande patienter som var dementa eller av någon annan anledning inte kunde föra 

sin egen talan, då patientens autonomi behövde skyddas eller bevaras. 

”Jag brukar ha mig själv som måttstock kan man säga. .det här etiska och moraliska att om 

det hade varit okej för mig så tror jag att det är ganska okej för patienten liksom…det är väl 
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lite det.. så som jag vill att andra ska behandla mig.. så behandlar jag mina patienter.. tänk 

om jag var i deras kläder..” (Informant nr 9) 

 

Elva informanter uttryckte att de fokuserade på att se varje patient som individ och därefter 

handla efter dennes behov. Detta innebar att innan de hämtade sin patient så var de väl pålästa 

i journalen, inte endast om det som skulle opereras för dagen, utan även om att skaffa sig en 

bild av patientens hela livssituation i stort. Därför tog de sig medvetet extra tid att även läsa 

äldre journalanteckningar för att skapa sig en holistisk bild av människan de snart skulle träffa 

och omhänderta innan anestesiinduktionen. De ansåg att de hade rätt att ta sig denna extra tid 

trots att den många gånger faktiskt inte fanns. Att ta sig denna extra tid kändes som det enda 

rätta, i första hand för patientens skull, men även för att de skulle kunna känna att de hade 

möjlighet att bemöta hela människan så bra som möjligt i omvårdnadssituationen.    

 

Det fanns tillfällen då informanterna såg att medarbetare i deras omgivning inte mådde bra. 

Det kunde röra sig om arbetsrelaterade problem eller olika bekymmer i privatlivet. De 

beskrev det som att det väckte en vilja om att vilja stötta sin kollega på olika sätt för att inte 

samvetsstress gentemot kollegan skulle uppstå. Det kunde innebära att försöka ta sig tid att 

prata med dem om deras problem, men även om att underlätta för medarbetaren som mådde 

dåligt genom att försöka avlasta så mycket som möjligt. Den här gruppen av informanter 

gjorde det där ”lilla extra” för sin medarbetare så fort möjlighet fanns. De menade att om de 

inte hade gjort det så hade de själva inte mått bra i sitt samvete. 

 

Alla informanter tyckte över lag att det var viktigt att stötta nya kollegor i sin nya yrkesroll. 

Det gjorde de genom att uppmuntra dem att ta det lugnt och ta sig tiden de behövde för att 

utföra sitt arbete på ett bra sätt. Detta innebar även att försvara sin nya kollega mot onödiga 

kommentarer från omgivningen om att operationsprogrammet gick saktare än vanligt. 

”Ibland när jag är backup till nån ny kollega så brukar jag säga till dem: ”strunta i att 

skynda för mycket, du måste få ta dig den tiden som du behöver till patienten”. Det är viktigt 

att vi stöttar våra nya kollegor i detta… skitviktigt..” (Informant nr 12) 

  

Metoddiskussion 
Metoden som valdes för studien var kvalitativ innehållsanalys, som är en vedertagen metod, 

och som har använts vid flera studier av omvårdnadsfenomen gällande upplevelser och 
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erfarenheter (Witkamp et al., 2016., Zamanzadeh et al., 2015., Alavi et al., 2015., Abdalrahim 

& Zeilani, 2014). Det är forskningsfrågan som avgör vilken design som bör användas (Polit & 

Beck, 2012). 

Kvalitativ innehållsanalys lämpade sig väl som metod i förhållande till studiens syfte eftersom 

vi, författarna, valde att undersöka informanternas upplevelser av samvetsstress. Det hade 

även kunnat vara lämpligt att använda sig av en Ricoeur inspirerad fenomenologisk- 

hermeneutisk metod då forskaren utgår från individens levda erfarenhet från upplevelser av 

livsvärlden och tolkar innebörder av detta (Ricoeur, 1993). Detta livsvärldsperspektiv innebär 

att människors vardagsvärld uppmärksammas, och det undermedvetna lyfts upp till en 

medvetandenivå (Persson & Sundin, 2014). Då författarna kände sig mer bekanta med 

kvalitativ innehållsanalys som metod, så valdes denna.  

 

Urval 
Tolv informanter intervjuades. Enligt Polit & Beck (2012) är det rimligt med åtta till tio 

deltagare i en kvalitativ intervjustudie för att få ett uttömmande resultat. Eftersom författarna 

till denna studie var två så togs beslutet att utföra tolv intervjuer. Samtliga tolv informanter 

var enligt inklusionskriterierna erfarna specialistsjuksköterskor inom anestesi med en 

yrkeserfarenhet som varierade mellan 6 och 38 år. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är 

det en fördel om deltagarnas erfarenhet varierar, då detta kan bidra med en ökad variation i 

resultatet, vilket styrker trovärdigheten och tillförlitligheten i studiens resultat. Däremot kan 

det ses som en svaghet att alla informanter var kvinnor, då möjligheten finns att manliga 

anestesisjuksköterskor eventuellt hade bidragit med andra upplevelser och infallsvinklar.  

 

När det gäller urvalet av informanter som anmälde sig till studien så skickades 

informationsbrev ut till respektive verksamhetschefer och avdelningschefer med instruktioner, 

det vill säga att informationsbrev skulle hängas upp och intresseanmälan för att delta skulle 

ske genom att skriva upp sig på en lista. Enligt respektive avdelningschefer och tillfrågade 

informanter verkar detta ha skett. Sex intervjuer utfördes på vår egen avdelning och ur etisk 

synvinkel ansåg vi att det var viktigt att inte på något sätt påverka eventuellt deltagande. Vi 

var medvetna om risken för känslan av subtila påtryckningar, och behandlade därför medvetet 

alla informanter så likvärdigt som möjligt.  
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Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på sammanlagt tre olika sjukhus, och därmed tre 

operationsavdelningar. Enligt Polit och Beck (2011), kan det ses som en styrka för 

trovärdigheten, tillförlitligheten och överförbarheten att intervjuerna genomfördes på tre olika 

sjukhus. Däremot har vi en tanke om att det borde kunna ses som lika värdefullt även om 

endast en operationsenhet vore inblandad, eftersom det är upplevelser av en känsla hos 

enskilda individer som undersöktes i denna studie. 

När lite mer än hälften av intervjuerna hade genomförts så kunde vi redan då uppfatta en viss 

samstämmighet i intervjusvaren eftersom informanterna uttryckte ungefär liknande tankar, 

fast på olika sätt. Därför anser vi att tolv informanter var tillräckligt för att få fram ett 

trovärdigt och tillförlitligt resultat. 

Intervjuerna har skett i en för informanterna känd avskild lokal i anslutning till 

operationsavdelningarna och enligt Trost (2010), är det viktigt att intervjun sker i en trygg och 

ostörd miljö. Detta har skett förutom vid två tillfällen, då någon kom in i rummet för att hämta 

något, och vid ett annat tillfälle ringde en telefon som informanten behövde ha i fickan för att 

vara nåbar vid behov. Dessa störningsmoment kan ha påverkat resultatet något. Intervjuernas 

längd, som varierade mellan 24 och 38 minuter, var delvis ganska korta men informativa. 

Flertalet informanter uttryckte att de kände en tidspress på grund av verksamheten, men att de 

gärna ville delta i studien för att ämnet kändes angeläget. Kanske hade det varit önskvärt att 

intervjuerna hade utförts på informantens fritid, eventuellt på annan för informanten vald plats 

för att slippa känna tidspressen från verksamheten. 

 

Det bör nämnas att vi, författarna, har begränsad erfarenhet av att utföra intervjuer. Träning i 

intervjuteknik är en förutsättning för att lyckas få fram data med god kvalitet. För att lyckas 

ställa adekvata frågor med följdfrågor krävs kunskap inom området (Kvale & Brinkman, 

2009). Författarna till denna studie har minst tio års erfarenhet av att arbeta som 

anestesisjuksköterska och har goda kunskaper inom specialistområdet. Enligt Kristensson 

(2014) och Polit och Beck (2012), är det en fördel om den som intervjuar är kunnig inom 

området som studeras. Detta bidrog till att vi lätt kunde skapa en god kontakt kollegor 

emellan och därigenom skapa en förtroendefull och avslappnad atmosfär vid 

intervjutillfällena. Vi var båda två närvarade vid samtliga intervjuer, och detta kan ha bidragit 

med både positiva och negativa effekter. En styrka anser vi var att en ansvarade för intervjun 

medan den andra ansvarade för ljudinspelning och anteckningar vid behov. Vi fick då en 

samtidig första uppfattning om det som sades. Däremot finns en medvetenhet om att 
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informanten sattes i numerärt underläge, vilket enligt Polit och Beck (2012), kan upplevas 

som ett underläge av informanten. Med detta i åtanke så höll sig den som ansvarade för 

ljudinspelningen i bakgrunden. En intervjuguide har använts, se bilaga 2, och därefter ställdes 

lämpliga fördjupande följdfrågor av intervjuaren. En intervjuguide kan enligt Polit och Beck 

(2012) underlätta för forskaren att hålla sig till ämnet.  

 

Dataanalys 
I analysförfarandet ser vi en styrka gällande tillförlitligheten och trovärdigheten eftersom vi 

både enskilt och tillsammans analyserade de transkriberade intervjutexterna, och därmed har 

analysen skett via bedömartriangulering. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

resultatet stärkas, det vill säga tillförlitligheten och trovärdigheten öka, eftersom resultatet inte 

framkommit av endast en person. När åsikterna angående materialet skilde sig åt, diskuterades 

dessa tills samförstånd uppstod. En fördel är att författarna känner varandra väl och 

diskussionerna kunde därför ha ett öppet och tillåtande klimat. Analysen har genomförts med 

inspiration av Graneheim & Lundman, (2004) genom ständiga växlingar mellan närhet och 

distans till materialet. När tveksamheter uppstod i analysförfarandet så återvände författarna 

till ursprungskällan med syftet i fokus för att kontrollera textmaterialets kontext (Lundman & 

Graneheim, 2004). I analysprocessen är det enligt Polit & Beck (2012) värdefullt att vara 

medveten om sin förförståelse för att kunna bibehålla ett kritiskt förhållningssätt till det 

transkriberade textmaterialet för att studien ska bli trovärdig. 

 

Vi är medvetna om att vi har en förförståelse i ämnet, vilket kan ha påverkat resultatet, men 

denna har vi försökt sätta åt sidan vid analysen av det insamlade datamaterialet. Detta 

upplevdes stundtals som svårt, men det har varit en fördel att vara två författare, för att ibland 

påminna varandra om att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade 

datamaterialet. Detta är av värde enligt Polit & Beck (2012). Studiens analysfaser är 

uppdelade i meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori för att 

försäkra en textnära analys. Enligt Lundman och Graneheim (2014) är det forskaren som 

väljer på vilken abstraktionsnivå resultaten presenteras beroende på ämnets karaktär och 

studiens syfte. För att öka förståelsen för fenomenet samvetsstress valdes att slutligen 

analysera fram ett tema. Temat är en tolkning av det latenta outtalade budskapet som 

genomsyrade alla kategorierna, och beskriver anestesisjuksköterskornas upplevelser av 

samvetsstress.  
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Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna studie är att anestesisjuksköterskorna upplever att de ständigt hanterar 

upplevelsen av samvetsstress samtidigt som de strävar efter att göra det som känns rätt i 

omvårdnadssituationen. Dessa huvudfynd baseras på de fyra kategorier som beskriver 

orsaker, konsekvenser, copingmekanismer och nyttjande av individuella inre resurser som 

ingår i de fyra kategorier som beskrivs i resultatet. Nedan följer en diskussion angående 

studiens tema och kategorier. 

 

Att ständigt hantera känslan av samvetsstress och samtidigt sträva efter att 

göra det som känns rätt 
Studiens övergripande tema beskriver två parallella skeenden som sker samtidigt inom 

anestesisjuksköterskan. Denna inre känsloupplevelse av samvetsstress är alltså en 

helhetsupplevelse, som vi anser, inte kan delas upp. Temat beskriver ett kännande inåt 

samtidigt som ett agerande utåt. 

Detta komplexa skeende kan jämföras med en finsk studie, där även dessa författare beskriver 

upplevelsen av samvetsstress som en verkan av två faktorer samtidigt. De har valt att 

benämna dessa faktorer som ”The lack of inner strength” och ”The external forces” (Saarnio 

et al., 2012).  

Hur väl anestesisjuksköterskan hanterar sina känslor av samvetsstress, har vi, författarna, en 

tanke om två poler av individens känslotillstånd, mellan vilka anestesisjuksköterskorna 

ständigt pendlar emellan. Enligt studiens resultat beror detta på yttre och inre omständigheter i 

situationen, det vill säga medarbetares handlande, hur organisationen är uppbyggd och 

fungerar och anestesisjuksköterskans personliga mående och handlingskraft. Enligt Glasberg 

et al. (2008) upplever sjukvårdpersonal samvetsstress dagligen, och bidragande faktorer till 

detta är att inte, av olika anledningar, kunna följa sitt samvete. Det blir i längden en moralisk 

börda att bära vilket kan leda till en oförmåga att lösa moraliska problem som uppstår. 

Beroende på individens personlighet, dagsform och situation kan sjuksköterskan antingen 

uppleva sitt samvete och sin moraliska känslighet som en tillgång eller en börda i sitt 

yrkesutövande (Glasberg et al., 2008).  

 

Upplevelsen av oengagerad medarbetare 

En bidragande orsak till samvetsstress som framkom ur anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter i denna studie var när patienten for illa av olika anledningar och när 
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anestesisjuksköterskan kände sig kluven mitt emellan patientens behov och medarbetares 

uppträdanden. Detta stämmer väl överens med en artikel från Ericsson- Lidman et al. (2013). 

Att delta i omvårdnad som är eller känns fel eller att se medarbetare agera på ett tvivelaktigt 

vis i omvårdnadssituationer är en stor bidragande faktor till att samvetsstress uppstår 

(Ericsson- Lidman et al., 2013).  

Parker (1990), menar att det är svårt att befinna sig i en omvårdnadssituation där man är 

beroende av medarbetares syn och agerande när det gäller patientens värdighet.  

Även von Post (1998), beskriver att det skapar en inre konflikt inom sjuksköterskan, att 

tvingas vara vittne till att medarbetare behandlar patienten på ett ovärdigt sätt. Denna konflikt 

uppstår när sjuksköterskan tvingas vara närvarande mot sin vilja och samtidigt är hindrad att 

utföra den omvårdnaden eller det bemötandet som man skulle vilja ge. Denna situation kan ge 

upphov till en känsla av dåligt samvete, skuld och skam (von Post, 1998). 

 

Upplevelsen av eget mående 

Samvetsstress påverkar den drabbade individen psykiskt, fysiskt och socialt. Konsekvenserna 

av samvetsstress i denna studie visade att anestesisjuksköterskorna kunde uppleva sig som 

känslomässigt uttömda och en förlamande trötthet kunde uppstå. Det kunde också uppstå 

fysiska symtom såsom värk som de upplevde kunde ha ett psykosomatiskt ursprung.  

Om arbetspasset upplevs känslomässigt och psykiskt påfrestande är det svårt att släppa 

tankarna på arbetspasset på fritiden. Detta kan leda till känslomässig utmattning (Torjuul et 

al., 2007). Samvetstressen kunde även få konsekvenser i det sociala livet. 

Dessa symtom kan enligt Sandmark et al. (2014), tyda på begynnande symtom av utbrändhet i 

form av känslomässig utmattning. 

Nio informanter i denna studie uppgav att det fanns tillfällen då de faktiskt valde att i 

situationen förtränga känslan av samvetsstress för att kunna utföra sitt arbete. I dessa 

situationer handlade det både om att behandla patienten på vitalindikation när livet är i fara 

eller situationer då patienten av olika anledningar behövde hållas fast vid sövning. Att 

förtränga känslan av samvetsstress finns även beskrivet i en artikel skriven av Gustavsson et 

al. (2010). Deras studie har sitt sammanhang i äldrevården och visar att individer som 

upplever höga nivåer av samvetsstress i demensvården använder sig av att förtränga sina 

känslor som en copingmekanism för att de inte alltid orkar hantera känslan. De beskriver 

också att det finns en medvetenhet om att hantera sina känslor på detta vis inte är hållbar i 

längden och att risken för att bli utbränd är påtaglig i denna grupp (Gustavsson et al., 2010). 
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Upplevelsen av organisationens påverkan 

Flertalet informanter i denna studie uttryckte att organisationen i operationsverksamheten gav 

upphov till samvetsstress på olika sätt, och upplevdes svår att påverka. Detta bidrog till en 

känsla av maktlöshet då framförallt tidsbristen spelade stor roll. Dessutom personalbrist och 

motstridiga instruktioner upplevde anestesisjuksköterskorna som belastande. Liknande fynd 

gällande organisationens påverkan på upplevelsen av samvetsstress finns beskrivet i en artikel 

från Australien (Johnstone, M-J. & Hutchinson, A., 2013). 

För att underlätta detta finns beskrivet i litteraturen att det är viktigt att organisationen ger 

utrymme för att skapa forum där vårdpersonalen kan ventilera sin samvetsstress och 

tillsammans komma fram till gemensamma lösningar. Att på detta vis sätta ord på sina 

känslor och upplevelser i ett tillåtande klimat bidrar till att vårdpersonalen känner sig sedda 

och delaktiga i organisationen. Det skapar även ett öppet klimat kollegor emellan och kan 

leda till att samvetsstressen leder till konstruktiva lösningar på befintliga problem och därmed 

öka vårdpersonalens välmående (Ericsson- Lidman et al., 2013). 

 

 För att motverka anestesisjuksköterskors känsla av maktlöshet i organisationen är det 

värdefullt att organisationen tar hänsyn till de anställdas unika personligheter och egenskaper. 

Att som anställd känna sig osedd och därmed anonym i organisationen är en bidragande 

faktor till att anestesisjuksköterskan i längden drabbas av känslomässig utmattning, vilket är 

en stor bidragande orsak till att den anställde väljer att avsluta sin anställning. Att förlora 

mångårig kompetens drabbar i sin tur de som stannar kvar i organisationen (Meeusen et al., 

2011). 

 

Att förebygga känslan av samvetsstress och vara nöjd med sin insats 

Studiens informanter uppgav att de ständigt strävade efter att göra gott för patienten genom att 

bland annat följa sin inre moraliska kompass om vad de kände var rätt och fel både gentemot 

patienter och medarbetare. Att på detta vis använda sig av sitt samvete bidrog till att de kunde 

använda sig av samvetsstressen som en tillgång, en kompass i sitt arbete, en inre vägvisare om 

vad som var rätt och fel. Ericsson- Lidman & Strandberg (2015), menar att genom att använda 

sig av samvetsstressen på detta vis, som en drivande kraft, kan öka möjligheterna till att 

förbättra vårdkvalitén för patienten. 

Att som sjuksköterska utöva advokatrollen gentemot patienten är dessutom en professionell 

skyldighet som kan vara lättare eller svårare att utföra beroende på vilken personlighet man 

har. Det är värdefullt att föra en öppen dialog kollegor emellan gällande etiska dilemman, 
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situationer som uppstått och hur man handlade, för att på så vis hjälpa varandra att växa i sin 

yrkesroll (Cooper, 1991). 

Sjukvårdspersonal som väljer att använda sig av samvetsstressen som en drivande kraft, 

verkar ha en mer förlåtande attityd till sig själva och därmed mår denna grupp överlag bättre 

än de som har synen på sig själv som ett offer för samvetsstressens omständigheter. Detta kan 

bero på att de väljer att ta en dag i taget och inte funderar så mycket på vad meningen med 

allting är (Gustafsson et al., 2010).  

 

Studiens resultat i förhållande till Antonovskys teori om KASAM 

Hur anestesisjuksköterskan upplever och hanterar känslan av samvetsstress i stunden där och 

då, beror enligt resultatet på många faktorer. Dessa upplevelser visade sig innehålla många 

aspekter av denna känsla som redovisades i resultatet. Vi som människor i vuxen ålder har 

alla en inbyggd grad av KASAM, vilket är vår motståndskraft mot påfrestningar, och denna 

menar Antonovsky (2005) är någorlunda definitiv och statisk. Därför har vi alla individer 

olika förutsättningar att hantera påfrestningar och motgångar i våra liv. Detta anser vi, 

författarna, kan vara en möjlig förklaring till varför anestesisjuksköterskor upplever och 

hanterar samvetsstress på olika sätt. Med detta menar vi att den anestesisjuksköterska som 

upplever samvetsstressen som en börda och belastning innehar en lägre grad av KASAM, 

medan den anestesisjuksköterska som upplever samvetsstressen som en positiv inre kraft och 

på detta vis förebygger känslan, innehar en högre grad av KASAM.  

Antonovskys begrepp om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan tänkas ha en 

betydande roll i studiens resultat beroende på händelse, situation och/ eller vilken grad av 

KASAM individen har.  

 

Konklusioner 
Resultatet i denna studie visar att anestesisjuksköterskorna ständigt hanterar känslan av 

samvetsstress samtidigt som de strävar efter att göra det som känns rätt. Samvetsstress kan 

upplevas som en belastning, men kan även verka som en positiv inre kraft som hjälper 

anestesisjuksköterskan att handla enligt sitt samvete och att göra det som känns rätt. 

Hur anestesisjuksköterskan upplever och hanterar denna känsla beror på typ av händelse och 

kontext, anestesisjuksköterskans aktuella känslotillstånd och personliga inre resurser.    
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Kliniska implikationer 
Det vore värdefullt att skapa en medvetenhet bland vårdpersonal om vad samvetsstress är och 

på så vis lyfta upp ämnet till en medvetandenivå. Att på arbetsplatsen skapa forum, där ämnet 

kan diskuteras regelbundet i förhållande till moraliska och etiska frågeställningar. Ökad 

kunskap om samvetsstress hos vårdpersonal och arbetsledning borde på sikt kunna öka 

personalhälsan, patientsäkerheten och vårdkvalitén. Att diskutera samvetsstress kan även 

berika utbildningen av sjuksköterskor på olika nivåer och sammanhang. Författarna anser att 

det kan vara värdefullt att ha samvetsstress i åtanke vid utformning av i framtidens sjukvård.  

 

Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie utgörs slumpmässigt av enbart kvinnliga anestesisjuksköterskor, vore 

det av värde att ur ett genusperspektiv genomföra en undersökning av endast manliga 

anestesisjuksköterskor. Det vore intressant att sedan jämföra resultaten för att undersöka om 

någon skillnad föreligger. Värdefullt vore det också att undersöka annan vårdpersonal som 

verkar inom sjukvården i olika yrkesgrupper och sammanhang. Eftersom det endast finns ett 

begränsat antal internationella studier angående samvetsstress, är det angeläget att öka dessa 

för att på så vis kunna göra internationella jämförelser världen över. Det vore även intressant 

att undersöka upplevelser av samvetsstress i förhållande till personaltäthet och arbetstid, för 

att undersöka vilka faktorer som påverkar personalhälsan, och som bidrar till att 

sjuksköterskan kan förbli vid god hälsa hela sitt yrkesverksamma liv. 
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INTERVJUGUIDE                                                                                       Bilaga B 

 

Intervju nr: 

 

Kön: 

 

Ålder: 

 

Antal år som yrkesverksam anestesisjuksköterska: 

 

Kan du berätta om en händelse då du upplevde att ditt samvete sade dig att situationen för 

patienten inte blev så som du hade önskat? 

 

Kan du berätta mer? 

 

Vad kände du då, vad hände inom dig då? 

 

Hur hade du velat handla för att känna att det skulle blivit bra/bättre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


