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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Moralisk stress innebär att en individ innehar vetskap om vad för arbetsuppgifter 

som bör utföras, men handlingen kan inte utföras då hinder uppstår i situationen. Individen 

upplever en psykologisk obalans och den moraliska stressupplevelsen kan leda till 

komplikationer för patienter. Biverkningar av moralisk stress är exempelvis frustration, 

ledsamhet och utbrändhet. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress. 

Metod: Studien är genomförd som en litteraturstudie och bygger på tio vetenskapliga artiklar. 

Datainsamling har gjorts via databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Artiklarna 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen av insamlad data framkom tre huvudkategorier: 1. Sjuksköterskans 

yrkesprofession, 2. Sjuksköterskans upplevda arbetssituation och 3. Känslomässig påverkan 

vid moralisk stress, samt sex underkategorier: 1. En arbetsplats riktlinjer, 2. Hierarki och makt 

mellan yrkesprofessioner, 3. När vårdkvaliteten brister, 4. Upplevelser av att lämna arbetet är 

enda utvägen, 5. Känslor orsakade av moraliska dilemman och 6. Den privata hälsopåverkan. 

Studiens resultat visar att moraliska dilemman på sjuksköterskans arbetsplats leder till en 

moralisk stressupplevelse. 

Slutsatser: Moralisk stress är ett problem inom vården. Bättre förståelse av moralisk stress 

krävs för en positiv utveckling. Sjuksköterskans livsvärld påverkas, men även patient och 

närstående. Förlust av hälsa och välbefinnande upplevs av sjuksköterskan när 

yrkesprofessionen blir lidande.
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INLEDNING 
 

Enligt World Health Organization (WHO, 2012), har stress blivit en global epidemi under 

1990-talet fram tills idag. Under vår utbildning till legitimerade sjuksköterskor, har vi upplevt 

och uppmärksammat stress på grund av moraliska dilemman, under studier och 

verksamhetsförlagd utbildning. Att redan under studietiden märka av att vi kommer att ställas 

inför moraliska och etiska dilemman, känns för oss författare obehagligt. Detta då situationen 

inte alltid går att lösa på ett adekvat sätt, eller att vi känner oss maktlösa. Dessa situationer 

som uppkommer, kan leda till moralisk stress och det är denna slags upplevda stress hos 

sjuksköterskor som vi vill beskriva genom denna litteraturstudie. 

 

BAKGRUND 
 

Historik 

För cirka 100 år sedan myntades begreppet ”neurasthenia”, som då beskrev symtom som 

oförklarlig eller patologisk trötthet. Dessa symtom ansågs uppstå på grund av de snabba 

förändringarna och kraven i samhället, som industrialisering samt förändrade sociala 

strukturer. En sammanslagning av gammal biologisk struktur och den nya socialteknologiska 

världen, har skapat hälsoproblemet stress i vår tid (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

 

Stress 

Definitionen av stress är när en individ upplever krav och normer som sträcker sig utanför det 

optimala och individens egna förmågor och resurser inte räcker till i en viss situation. Detta 

kan upplevas såväl fysiskt som psykiskt. Stressframkallande faktorer, stressorer och 

stressreaktioner kopplas alltid samman vid upplevelse av en stressad situation. Varje individs 

krav och normer sträcker sig till en enskilt upplevd tröskel och sträcker sig kraven över denna 

tröskel, svarar kroppen med en stressrespons. Denna respons kan te sig som till exempel 

orolighet, ökad puls eller kallsvettningar (Hamaideh & Ammouri, 2011). 

 

Stress kan anses vara både negativt och positivt, beroende på hur lång tid kroppens specifika 

stresshormoner ligger på en hög nivå i kroppen (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Den 

positiva stressen möjliggör högre prestationsförmåga då stressnivån stiger under en kort och 

hälsosam period (Ringsberg, 2009). Negativa stressupplevelser uppstår då omgivningens krav 

överstiger en individs förmågor och resurser (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

 

Moralisk stress 

Andrew Jameton (1984) definierade begreppet moralisk stress år 1984. Definitionen lyder att 

en individ innehar vetskap om vad för arbetsuppgifter som bör utföras, men handlingen kan 

inte utföras då hinder uppstår i den aktuella situationen (Brazil, Kassalainen, Ploeg & 

Marshall, 2010). Moralisk stress innebär även att individer upplever en psykologisk obalans 

som uppstår när deras medvetande talar om vad som är moraliskt korrekt agerande, men de 

inte kan agera på grund av arbetsrelaterade skäl (Corley, Minick, Elswick & Jacobs, 2005). 

Moralisk stress skiljs åt i två underkategorier; initial och reaktiv moralisk stress. Initial 

moralisk stress innebär att individen känner sig frustrerad, arg och orolig när arbetsrelaterade 

hinder uppstår. Reaktiv moralisk stress uppstår, när individen inte reagerar på den initiala 

stress som upplevs i situationen. Alltså får inte sjuksköterskan möjlighet att leva ut sin 

frustration eller diskutera situationen i efterhand. Vid reaktiv moralisk stress hindras 

sjuksköterskan att reagera på situationens stressorer. Reaktionen hindras på grund av tidsbrist 

eller normer och riktlinjer rörande den aktuella situationen och skuldkänslor kan upplevas hos 

sjuksköterskan (ibid). 
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Konsekvenser vid moralisk stress 

Tidigare kvantitativ studie (Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011) 

där det ingick 196 sjuksköterskor inom området moralisk stress, visar att 18 % har funderat på 

att lämna sin arbetsplats och att sex procent har lämnat sin arbetsplats på grund av moralisk 

stress. I en annan tidigare kvantitativ studie (Corley et al., 2005) inom moralisk stress påvisas 

att 25,5 % av 106 deltagande sjuksköterskor har lämnat sin arbetsposition på grund av 

upplevd moralisk stress. I tidigare kvalitativ studie (Wiegand & Funk, 2012) där syftet var att 

bestämma kliniska situationer där sjuksköterskor upplevde moralisk stress, påvisades även att 

det finns ett samband mellan förekomsten av moralisk stress och utbrändhet hos 

sjuksköterskor (ibid.). Utbrändhet definieras som ett långvarigt mentalt tillstånd som är 

arbetsrelaterat. Vid långvarig stress och för höga krav påverkas sjuksköterskans mentala hälsa 

negativt (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Utbrändhet har även kunnat associeras med 

negativa konsekvenser för patienter och patientomvårdnad. Sjuksköterskor upplever att 

kvaliteten av deras arbete inte tillfredsställer deras omvårdnadsmål för patienterna. Dessa 

upplevelser uppstår när stressfaktorer påverkar sjuksköterskan i dess arbete (Miller, 2011). 

Får sjuksköterskan möjlighet att reagera på stressorerna, minskar risken för komplikationer 

såsom utbrändhet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Miller, 2011). 

 

Sjuksköterskor som upplever moralisk stress i sin arbetssituation, kan komma att uppleva 

känslor som oro, skyldighet, ledsamhet, hjälplöshet samt förlust av självkänsla. Inte helt 

främmande är symtom som huvudvärk, depression, kräkningar och mardrömmar vid allvarligt 

upplevd moralisk stress. Moralisk stress påverkar inte endast sjuksköterskor i sin utövade 

profession, utan även patienter och deras anhöriga. Konsekvenser som kan uppkomma för 

patienter och anhöriga, orsakade av moralisk stress, kan vara: lidande, ovärdig död, ensamhet, 

respektlöshet, kronisk trötthet samt att anhöriga inte får spendera tid hos patienten. Detta kan 

anses som en bristfällig omvårdnadsprocess samt ett riskspel med patientsäkerheten (Wiegand 

& Funk, 2012). Att utöva sin yrkesprofession som sjuksköterska, anses som psykologiskt 

krävande och intellektuellt utmanande. Ställs sjuksköterskan inför moraliska dilemman, 

påverkar det vårdkvaliteten på ett negativt sätt (Schluter, Winch, Holzhauser & Hendersson, 

2008). Sjuksköterskan upplever ett moraliskt ansvar över situationen, då detta hör till 

yrkesprofessionen. Detta ansvar orsakar en moralisk stress och till och med en känsla av att 

vilja ”fly” från den aktuella situationen, vilket går emot sjuksköterskans yrkesroll (Peter & 

Liaschenko, 2004). 

 

Forskning 

Tills idag är forskning och undersökningar inom moralisk stress mestadels inriktat mot 

sjuksköterskor som är aktiva inom olika landstings- och regionsjukhus (Brazil et al., 2010; 

Silén et al., 2010). Då sjuksköterskeyrket utövas inom olika sektorer som landsting, kommun 

eller privata företag, är det viktigt att bredda forskningen så att alla sektorer belyses på ett 

adekvat sätt. Enligt Corley et al. (2005) möjliggör framtida forskning att aspekter som triggar 

till moraliska konflikter kan identifieras inom den aktuella yrkesmässiga professionen. Detta 

leder till att arbetssituationerna som orsakar moralisk stress kan undvikas om arbetsmiljön 

förändras. Förändringar kan till exempel vara bättre resurser, så tidsbrist inte uppstår eller 

vårdkvaliteten påverkas. Sjuksköterskornas upplevelser av moralisk stress skulle minska och 

deras hälsa skulle inte påverkas i negativ riktning (ibid). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien har utgått från ett vårdvetenskapligt förhållningsätt. Vårdvetenskapen syftar till att 

beskriva och analysera vårdande, med målet att stärka och stödja en individs hälsa. Detta sker 



 

3 

 

alltid med patienten i fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). Inom vårdvetenskapen antas ett 

livsvärldsperspektiv, där varje enskild människa lever i sin individuella livsvärld. Livsvärld 

beskrivs som något unikt och subjektivt för varje enskild individ och innefattar erfarenheter 

och upplevelser rörande människans subjektiva upplevelse av hälsa samt faktorer som 

välbefinnande och lidande (ibid). Sjuksköterskans professionskunskap syftar till att patienten 

är i fokus och på så sätt kunna tillfredsställa patientens behov av vård. Som vårdprofession är 

målet att verka för att främja hälsa och lindra lidande, med hjälp av till exempel terapeutiska 

handlingssätt (Nortvedt & Grimen, 2006). 

 

Hälsa 

WHO (1946, citerad i Dahlberg & Segesten, 2010) definition av begreppet hälsa lyder att 

”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (s. 47). Hälsa 

sägs vara en process som människan själv skapar och en upplevelse av sammanhang och 

mening bör infinna sig, för att människan ska ”ha hälsa” (Willman, 2009). För att en individ 

ska uppleva en god hälsa, krävs en stabil livsrytm. Upplever sjuksköterskan att denne är ”ur 

balans”, är det för mycket rörelse runtomkring och en stillhet saknas, där reflektion och 

diskussion tillåts angående till exempel moraliska konflikter. Livsrytmen har rubbats och 

sjuksköterskan kan komma att uppleva stress och utbrändhet, en ohälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Välbefinnande 

Något som är väsentligt för att kunna uppleva hälsa, är välbefinnande. Människan uttrycker en 

känsla och kan finna välbefinnande i likväl friskt som sjukt hälsotillstånd (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Som individ är det lättare att uppleva ett välbefinnande, när tillvaron består 

av en god livsrytm med stabilitet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid moralisk stress är det inte 

endast sjuksköterskans hälsa och livsrytm som påverkas negativt, utan patientens 

välbefinnande och kvaliteten på vården som ges får negativa effekter (Wiegand & Funk, 

2012). Har inte en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient skapats, kan patienten 

utsättas för ett onödigt lidande. En bristfällig vårdrelation kan till exempel uppstå vid ett 

moraliskt dilemma som tidsbrist eller maktlöshet (Snellman, 2009). 

 

Lidande 

Lidande inte är något som endast drabbar en människa, utan något som samtidigt formar oss. 

Lidandet blir förenligt med hälsa om det förstås och förhålls som en del av livet och att främja 

en människas växt och utveckling (Wiklund, 2009). De moraliska stressorerna har en negativ 

effekt på sjuksköterskans hälsa och leder i sin tur till en negativ påverkan på vårdkvaliteten. 

Kvaliteten kan inte upprätthålla en god standard, när sjuksköterskan upplever ohälsa. De 

moraliska stressorerna leder till en saknad av välbefinnande och ett lidande i sin yrkesroll 

(Miller, 2011). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Enligt WHO (2012) har stress blivit en global epidemi under 1990-talet fram tills idag. Vid 

stress kan människan påverkas både positivt och negativt, beroende på om individen får 

möjlighet att reagera på stressorerna samt den aktuella situationens höga krav och 

förväntningar (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Miller, 2011). 

 

Vid stressfaktorer på arbetsplatsen, som till exempel tidsbrist eller för många arbetsuppgifter 

per individ, kan vården bli bristfällig. En legitimerad sjuksköterska ska enligt sin 

professionskunskap sträva efter att främja hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 
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2010) och sjuksköterskan ska alltid bemöta patienter med respekt och lyhördhet samt aktivt 

identifiera och motverka hälsorisker (Socialstyrelsen, 2005). Professionen sätts på prov vid 

moralisk stress, där sjuksköterskan är medveten om vad som behövs göras, men inte vet hur 

det ska hinnas med (Corley et al., 2005). En god vårdrelation kan inte skapas och patienten 

utsätts för onödigt lidande (Snellman, 2009). 

 

Det är inte endast vårdkomplikationer som kan uppkomma vid långvarig negativ stress, utan 

även hälsopåverkan på sjuksköterskan (Miller, 2011). Sjuksköterskans subjektiva upplevelser 

av moralisk stress berörs i tidigare forskning endast ytligt och forskningen belyser vissa 

faktorer som orsakar moralisk stress samt sjuksköterskans känslomässiga påverkan av den 

moraliska stressupplevelsen. Tidsbristen och maktlösheten är två faktorer som tidigare 

forskning diskuterar kring (Snellman, 2009). Sjuksköterskan kan komma att uppleva en 

psykisk obalans samt starka fysiska reaktioner som kronisk trötthet, ledsamhet, depression 

och kräkningar (Wiegand & Funk, 2012) och inte allt för sällan leder den moraliska stressen 

till utbrändhet hos sjuksköterskan (Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 

2011). 

 

Tidigare forskning (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Brazil et al., 2010; Corley et al., 2005; 

Miller, 2011; Peter & Liaschenko, 2004; Schluter et al., 2008; Silén et al., 2011; Wiegand & 

Funk, 2012) inom moralisk stress har visat på vilka faktorer och orsaker som kan ge upphov 

till moralisk stress och då inom vård på sjukhusinstitutioner. Det krävs mer forskning för att 

kunna identifiera de aspekter som kan leda till moralisk stress. Forskningen behövs inom ett 

bredare perspektiv, där alla vårdsektorer vävs samman och tas ställning till. Att som 

sjuksköterska inte kunna leva upp till eller att inte kunna följa sin professionskunskap, leder 

till stora negativa konsekvenser för omvårdnadsprocessen. Konsekvenser som påverkar 

sjuksköterskans hälsa och välbefinnande, både professionellt som privat. På lång sikt leder 

den moraliska stressen till en slags ”dominoeffekt”, där patient, sjuksköterska, avdelning, 

vårdenhetschefer samt sjukvårdssektor blir lidande. Det är därför av stor vikt att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress och vad som ligger till grund för den. Att i god 

tid, innan ett moraliskt dilemma uppstår, kunna identifiera och ta itu med bakomliggande 

orsak, gör det möjligt att undvika en moralisk stressupplevelse och på lång sikt då även ovan 

nämnda dominoeffekt. 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress. 

 

METOD 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod 

används när empiri ska samlas angående upplevelser, erfarenheter och känslor inom det 

belysta ämnesvalet. Det var de subjektiva upplevelserna som skulle lyftas fram och detta 

gjordes då på bästa möjliga sätt via en kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2008). Vid 

metodutförandet användes en kvalitativ innehållsanalys där det ingick tio vetenskapliga 

artiklar. 

 

Datainsamling 
Inklusionskriterier för samtliga artiklar var att de skulle vara vetenskapligt granskade och 

handla om moralisk stress upplevd hos legitimerade allmänsjuksköterskor samt vara 

publicerade mellan år 2004-2012. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på svenska eller 
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engelska och vara skrivna från olika länder. Exklusionskriterier var att artiklarna inte endast 

fick vara inriktade på stress och moraliska konflikter samt inte endast vara inriktade på 

patienter och anhöriga. 

 

I början av litteraturstudien genomfördes en så kallad provsökning. Provsökningen skulle stå 

som grund till att välja ut lämpliga söktermer. Efter provsökningen, valde författarna att 

använda sig av universitetsbibliotekets sökhjälp av vetenskapliga artiklar. Vid detta tillfälle 

förklarade en utbildad bibliotekarie de olika sökinställningarnas betydelse i de olika 

databaserna och på så sätt kunde lämpliga sökord för varje enskild databas väljas ut. Efter 

utförd sökhjälp, gjordes en andra litteratursökning där slutliga begrepp användes: moral 

distress, nurse attitudes, stress; occupational samt conflict. morality, nurse, nurses, work, 

nursing, nurse practitioners och morals (bilaga 1). Denna litteratursökning utfördes i 

databaserna Cinahl, PsycINFO samt PubMed. Cinahl och PsycINFO är de två största 

databaserna som innehåller forskning inom det vårdvetenskapliga området. Även PubMed 

tillhör det vårdvetenskapliga området, men innehåller också medicinsk forskning 

(Linnéuniversitetets universitetsbibliotek, 2012). Datainsamlingen genomfördes konsekvent 

av båda uppsatsförfattarna tillsammans. Urvalsförfarandet vid samtliga sökningar innebar 

stegvis genomläsning av titlar, abstract och artiklar. De som verkade relevanta utifrån syftet 

och inklusionskriterier gick vidare till närmre granskning. I samtliga sökningar sattes 

sökorden samman i olika kombinationer. 

 

Två sökningar genomfördes i Cinahl. Sökorden som användes var: moral distress, nurse 

attitudes, stress; occupational samt conflict. Exempel på genomförd sökning där använda 

sökord var: moral distress, nurse attitudes, stress; occupational. Detta gav 19 slutträffar och 

två artiklar inkluderas. 

 

Sökningar genomfördes i PsycINFO vid fyra tillfällen. Sökorden som användes var: moral 

distress, morality, nurse, nurses, work, conflict, nursing samt occupational. Följande är ett 

exempel på utförd sökning: Sökorden ” moral distress”, ”nurse” och ”work” kombinerades 

och resulterade i 28 slutträffar, varav tre artiklar inkluderas. 

 

En sökning genomfördes i PubMed med sökorden: nurse practitioners, morals och conflict 

(psychology). Sökningen resulterade i tre slutträffar var av en inkluderades. 

 

Kvaliteten på de inkluderade artiklarna från databassökningarna, granskades utifrån Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) kvalitetsbedömningsmall (bilaga 2). Endast artiklar som 

uppfyllde kraven ”bra” vid bedömningen valdes ut och i detta fall valdes tio vetenskapliga 

artiklar ut (bilaga 3). De inkluderade artiklarna redovisade forskning om moralisk stress inom 

olika vårdsektorer: psykiatriska vårdavdelningar, vårdavdelningar på sjukhus samt 

hemsjukvård och vårdcentraler. 

 

Dataanalys 
Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Analysen började med att de utvalda artiklarna lästes individuellt ett flertal 

gånger, för att få en övergripande uppfattning och god överblick över artiklarnas innehåll. Där 

efter diskuterade författarna artiklarnas innehåll och diskussion fördes fram och tillbaka, för 

att inget innehåll skulle exkluderas. Tillsammans valdes sedan artiklarnas relevanta delar ut 

som svarade an till på studiens syfte och bildade meningsbärande enheter. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, det vill säga summerades för att få en bättre överblick över 

textinnehållet. Koder bildades då kärnan i kondenseringen valdes ut. Kodernas likheter och 
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skillnader jämfördes med varandra och fick sedan stå till grund för resultatets huvudkategorier 

och underkategorier. Dessa huvud- och underkategorier svarade sedan för presentationen av 

resultatet (bilaga 4). 

 

Författarnas förförståelse 
Vid litteraturstudiens analys försökte författarna lägga deras förförståelse åt sidan i bästa 

möjliga mån, för att inte tolka artiklarnas innehåll och på så sätt eventuellt påverka studiens 

resultat. Att studiens material lästes med en öppenhet, möjliggjorde att så lite material som 

möjligt sållades bort och studiens resultat svarade korrekt mot studiens syfte. Detta kan 

styrkas av Dahlberg och Segesten (2010) där förförståelsens betydelse kan komma i vägen för 

en öppenhet och följsamhet. ”Att redan veta” kan vara ett hinder för förståelse (ibid). Att vara 

två vid analysförfarandet möjliggjorde en minskad risk för tolkning av textinnehåll då 

analysen började individuellt för att sedan diskuteras tillsammans. Detta för att inget material 

skulle gå förlorat eller tolkas och det ger en större styrka bakom resultatfynden. Denna metod 

kallas enligt Polit och Beck (2008) för investigator triangulation. Metoden användes för att 

säkerhetsställa att all relevant fakta i artiklarna inkluderades. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Grundtanken för de vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie var att de skulle vara 

etiskt granskade och godkända enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Saknades denna 

granskning, skulle artiklarna innehålla ett etiskt diskussionsavsnitt eller vara godkända av 

etiska kommittéer som berörde studien. Författarna har i denna studie strävat efter att visa 

respekt och öppenhet för artiklarnas innehåll vid analysförfarandet och tolkning av innehållet 

undveks, för att inte förvränga texten eller på annat sätt misstolka deltagarnas upplevelser. Att 

säkerhetsställa att varje artikel var etiskt godkänd, gjorde att ett gott etiskt förhållningssätt 

fanns i åtanke och försäkrade att föreliggande studie inte bygger på material där individer inte 

gett sitt godkännande. 

 

RESULTAT 
 

Utifrån dataanalysen kunde ett resultat utvecklas med hjälp av tre huvudkategorier och sex 

underkategorier, vilka presenteras nedan i tabell. Samtliga kategorier kommer beröra orsaker, 

faktorer och känslor som upplevs vid moralisk stress. 

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategori och underkategori 

Huvudkategori Underkategori 

Sjuksköterskans yrkesprofession En arbetsplats riktlinjer 

Hierarki och makt mellan yrkesprofessioner 

Sjuksköterskans upplevda 

arbetssituation 

När vårdkvaliteten brister 

Upplevelser av att lämna arbetet är enda 

utvägen 

Känslomässig påverkan vid moralisk 

stress 

Känslor orsakade av moraliska dilemman 

Den privata hälsopåverkan 

 

 

 



 

7 

 

Sjuksköterskans yrkesprofession 

På grund av en arbetsplats riktlinjer, upplevde sjuksköterskan moraliska konflikter och vården 

blev lidande. Hierarkin som uppstod mellan läkare och sjuksköterska, gjorde att 

sjuksköterskan inte kände sig respekterad. Det blev en envägskommunikation där 

sjuksköterskans åsikter angående patientvården inte blev hörda och det skapade moraliska 

dilemman. 

 

En arbetsplats riktlinjer 

Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress då de ansåg att fel restriktioner eller felaktig 

medicinsk behandling användes vid patientvården. Detta gjorde att sjuksköterskorna fick gå 

emot vårdinrättningens regler, normer och policys för att säkerhetsställa en god vård för 

patienten samt skydda sin egen integritet (Deady & McCarthy, 2010; Harrowing & Mill, 

2010; Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2004; Laabs, 2007; Maluwa, 

Andre, Ndebele & Chilemba, 2012; Tang, Johansson, Wadensten, Wenneberg & Ahlström, 

2007). Sjuksköterskorna visste vilket agerande som var moraliskt rätt (Gunther & Thomas, 

2006; Harrowing & Mill, 2010), men sjuksköterskorna blev hindrade från att utöva sin 

yrkesprofession på grund av riktlinjer. Riktlinjerna skapade moraliska konflikter där 

patientsäkerheten blev lidande (Harrowing & Mill, 2010; Tang et al., 2007). Något som 

upplevdes i stressade situationer var att patientens integritet kunde riskeras då 

yrkesprofessionens tystnadsplikt blev bristfällig och detta ansågs som en brist i omvårdnaden 

(Kälvemark et al., 2004). 

 

Hierarki och makt mellan yrkesprofessioner 

I flertalet av artiklarna ansåg sjuksköterskorna att det fanns en stor brist på respekt mellan de 

olika yrkesprofessionerna på deras arbetsplatser. Upplevelserna var att läkare ansåg sig vara 

högre uppsatta och inneha mer makt än sjuksköterskorna samt att sjuksköterskorna inte hade 

någon talan i de konflikter som uppstod rörande patienters vård. Det blev en 

envägskommunikation. Bland annat upplevde sjuksköterskorna att ”deras händer var bundna”, 

då de inte kunde få läkarna att ta hänsyn eller lyssna till deras åsikter angående den aktuella 

vårdsituationen (Deady & McCarthy, 2010; Kälvemark et al., 2004; Laabs, 2007; Nathaniel, 

2006; Tang et al., 2007). Detta ledde till att sjuksköterskorna ansåg sig vara tvungna att lösa 

problem och arbetsuppgifter som inte var deras ansvar (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009; 

Tang et al., 2007). När läkare endast tog beslut efter sina egna värderingar och tankar 

angående patienter, upplevde sjuksköterskor ett felaktigt moraliskt handlande. 

Sjuksköterskorna kände att de skulle agerat som patienternas advokat, men att läkarna inte tog 

deras åsikter på allvar (Gunther & Thomas, 2006; Gutierrez, 2005; Nathaniel, 2006). 

Sjuksköterskorna ansåg att läkarna såg patienterna som ett medicinskt objekt och därav 

försökte de ännu mer att föra patienternas talan. Vid dessa tillfällen var det inte ovanligt att 

läkarna reagerade med att höja rösten och förkasta sjuksköterskornas åsikter (Kälvemark et 

al., 2004; Maluwa et al., 2012). När sjuksköterskornas goda kunskap angående patienter blev 

förkastat eller negligerat av läkare, upplevde de en maktlöshet i den aktuella vårdsituationen 

(Gutierrez, 2005; Maluwa et al., 2012; Nathaniel, 2006; Tang et al., 2007). 

 

Hierarkin som uppstod på arbetsplatserna, ledde till att vissa sjuksköterskor utförde 

arbetsuppgifter på sådana sätt att utförandet gick emot deras egna övertygelser och normer 

och skapade moraliska dilemman. Dessa dilemman ledde ibland till att sjuksköterskorna gick 

emot hierarkins behandlingssätt, för att patienten inte skulle bli lidande av eventuella 

konsekvenser (Karlsson et al., 2009; Kälvemark et al., 2004; Maluwa et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde att läkare administrerade en potential dödlig medicindos eller tvärt 
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om, att läkarna höll patienter vid liv när de var gamla och själva var redo att dö (Gutierrez, 

2005; Kälvemark et al., 2004; Nathaniel, 2006). 

 
Sometimes a junior student doctor prescribes wrong drugs. The regulation is I follow doctor´s 

order but when I evaluated what the doctor has prescribed, I don´t give the drug until someone 

senior has verified or changed… (Maluwa et al., 2012, s. 199) 

 

Sjuksköterskans upplevda arbetssituation 

Vid dåliga resurser och tidsbrist, upplevde sjuksköterskorna att standardnivån på vården 

sänktes och patienter blev lidande. Till följd av moraliska konflikter ansåg sjuksköterskorna 

att lämna sin arbetsplats var enda utvägen. 

 

När vårdkvaliteten brister 

Brist på material och resurser ansågs som bakomliggande orsaker till bristfällig patientvård. 

Exempel på material kunde vara sänglinnen, mediciner, handskar samt blod för transfusion. 

Detta bidrog till att sjuksköterskor kände att deras moraliska integritet inte kunde 

tillfredsställas (Deady & McCarthy, 2010; Harrowing & Mill, 2010; Laabs, 2007; Maluwa et 

al., 2012). Trots en stark upplevelse av stress försökte sjuksköterskorna alltid att göra sitt 

bästa (Maluwa et al., 2012; Tang et al., 2007). Detta kunde visa sig då patienter sökte vård 

men inte hade ekonomi för att betala för vården. Det moraliska dilemmat i en sådan situation 

var att sjuksköterskorna ville hjälpa i bästa möjliga mån men inte hade möjlighet till detta 

(Harrowing & Mill, 2010; Kälvemark et al., 2004; Tang et al. 2007). 

 

I ett flertal av artiklarna, upplevde sjuksköterskorna att tidsbristen var en stor faktor till att de 

upplevde moralisk stress på arbetsplatsen. Vid tidsbrist kunde inte en god patientrelation 

skapas (Gunther & Thomas, 2006; Harrowing & Mill, 2010; Kälvemark et al., 2004; Laabs, 

2007) och sjuksköterskorna valde i vissa fall att distansera sig från nyinkomna patienter, på 

grund av att de upplevt moralisk stress i tidigare situationer (Gutierrez, 2005). 

Sjuksköterskorna blev vid tidsbrist tvungna att prioritera sina patienter och detta kunde i sin 

tur leda till konsekvenser för de patienter som fick vänta. Även ett lidande för sjuksköterskan 

som inte kunde handla moraliskt rätt utifrån sina egna värderingar (Gunther & Thomas, 2006; 

Harrowing & Mill, 2010; Kälvemark et al., 2004; Laabs, 2007). Vid tidsbrist uppstod 

överbelastning eller underbemanning och det ledde till att patientsäkerheten blev lidande 

(Maluwa et al., 2012; Tang et al., 2007). Detta resulterade i att sjuksköterskorna upplevde att 

standarden sänktes. Vid stressade och underbemannade situationer, kände vissa sjuksköterskor 

att de var tvungna att sänka sin standardnivå på vården till sina kollegors nivå (Deady & 

McCarthy, 2010; Maluwa et al., 2012; Tang et al., 2007). De sjuksköterskor som inte fick vara 

delaktiga vid utbildningsdagar, ansåg sig undervärderade på arbetsplatsen. De upplevde att de 

hade sämre kompetens och drog ner standarden (Maluwa et al., 2012). 

 

Upplevelser av att lämna arbetet är enda utvägen 

I artiklarna upplevde sjuksköterskorna att när den moraliska stressen redan uppkommit, kunde 

de inte påverka sin situation eller uppleva någon mening med sitt arbete (Gutierrez, 2005; 

Harrowing & Mill, 2010). Till följd av moralisk stress och negativa effekter på patienters 

vård, upplevde sjuksköterskorna att lämna sin arbetsplats var enda utvägen för att kunna gå 

vidare. Sjuksköterskorna valde att pensionera sig tidigare än planerat eller lämna sin 

yrkesprofession helt, för att de var oroliga att vården de utförde skulle bli lidande och för att 

de inte kunde följa sin egen moral och egna värderingar (Gutierrez, 2005; Karlsson et al., 

2009; Laabs, 2007; Maluwa et al., 2012; Nathaniel, 2006). Vid de moraliska konflikterna 

upplevde sjuksköterskorna dock att de förstod sina egna moraliska värderingar på ett konkret 
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sätt samt att de kunde åta sig sin professions moraliska standarder gällande 

omvårdnadsprocessen (Deady & McCarthy, 2010; Nathaniel, 2006). 

 
Sometimes it feels as we don´t have time to have any patients, actually. And then I wonder: 

What are we doing here? (Kälvemark et al., 2004, s. 1079) 

 

Känslomässig påverkan vid moralisk stress 

Vid moralisk stress kan upplevelser som frustration, skuld och ilska uppstå hos 

sjuksköterskan. Dessa faktorer påverkar inte bara sjuksköterskan på sin arbetsplats, utan även 

privat. 

 

Känslor orsakade av moraliska dilemman 

Flertalet sjuksköterskor upplevde biopsykosociala effekter så som ånger, ilska och en slags 

ledsamhet, då de i moraliska dilemman upplevde att de inte gjort ett tillräckligt gott arbete. 

Sjuksköterskorna upplevde även att de i vissa situationer varit tvungna att lägga sin egen 

moraliska integritet åt sidan, vilket skapade tvivelaktighet på att de agerat korrekt i den 

aktuella situationen (Gutierrez, 2005; Harrowing & Mill, 2010; Laabs, 2007). I situationer där 

sjuksköterskan blev falskt anklagad för att ha agerat fel i sitt vårdande, eller när konflikter 

uppstod i vårdandet som inte gick att lösa, upplevde sjuksköterskan en ledsamhet som sedan 

övergick till ilska (Deady & McCarthy, 2010; Gutierrez, 2005; Maluwa et al., 2012). 

 

I ett par av artiklarna, upplevde sjuksköterskorna frustration som initial stress, där tidsbristen 

påverkade deras möte med patienterna. Frustrationen uppstod då en god relation inte kunde 

skapas mellan sjuksköterska och patient samt när korrekt information angående vården inte 

kunde ges. Sjuksköterskorna upplevde det som frustrerande att inte hinna med sina 

administrativa arbetsuppgifter likväl som sina patienter (Gunther & Thomas, 2006; 

Kälvemark et al., 2004; Maluwa et al., 2012). Att inte kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

korrekt sätt eller kunna finnas som ett gott stöd till patient och anhöriga, bidrog till att 

sjuksköterskorna kände sig frustrerade och upplevde skuldkänslor. Dessa skuldkänslor 

uppstod främst då sjuksköterskorna inte kunde leva upp till de förväntningar och 

förhoppningar som fanns från patienters och anhörigas sida (Gutierrez, 2005; Maluwa et al., 

2012; Nathaniel, 2006). 

 

Sjuksköterskorna upplevde frustration och skuld som initiala och reaktiva moraliska 

stressfaktorer när utförandet av omvårdnaden och övriga arbetsuppgifter blev lidande 

(Harrowing & Mill, 2010; Laabs, 2007). Detta ledde i sin tur till att sjuksköterskorna inte 

ansåg sig kunna upprätthålla sin egen standard på den givna vården samt att det ifrågasatte om 

de kunde agerat annorlunda i den aktuella situationen eller om utgången kunde blivit 

annorlunda (Deady & McCarthy, 2010; Gunther & Thomas, 2006; Kälvemark et al., 2004). 

Även i situationer där sjuksköterskan själv inte var delaktig i vårdprocessen, upplevde 

sjuksköterskan en känsla av moraliskt felaktigt agerande där annan vårdpersonal agerade emot 

sjuksköterskans egna normer och moral (Maluwa et al., 2012; Nathaniel, 2006). Om sådana 

situationer inte diskuterades och reflekterades över i efterhand, ansåg sjuksköterskan det som 

frustrerande (Deady & McCarthy, 2010; Gutierrez, 2005; Maluwa et al., 2012; Nathaniel, 

2006). I ett fåtal av artiklarna framkom det att sjuksköterskorna även kunde uppleva moralisk 

stress som något positivt. Detta då dem sökte ny kunskap för att kunna undvika att hamna i 

samma moraliska dilemma återigen samt för att undvika frustration och skuldkänslor (Deady 

& McCarthy, 2010; Nathaniel, 2006). 
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Den privata hälsopåverkan 

I flertalet av artiklarna beskrev sjuksköterskorna att den moraliska stressen alltid uppkom på 

arbetsplatsen, men att det påverkade deras privatliv. De moraliska konflikterna som uppstod 

på arbetsplatsen, ledde till att sjuksköterskorna upplevde ånger, ilska och ledsamhet och detta 

inte sällan under en lång tid efter den upplevda händelsen (Deady & McCarthy, 2010; 

Harrowing & Mill, 2010; Laabs, 2007; Maluwa et al., 2012). Deras personliga integritet 

förlorades och sjuksköterskan i sin helhet blev lidande. För att orka med de uppkomna 

moraliska konflikterna, behövde sjuksköterskorna stöd och råd från familj och närstående. 

Konflikterna kunde påverka sjuksköterskorna så pass mycket, att de ansåg sig vara i behov av 

att förklara för familj och närstående vad för slags vård de själva skulle vilja ta emot i en 

liknande situation (Gutierrez, 2005; Laabs, 2007). 

 

Den moraliska konflikten ledde till trauman hos sjuksköterskan (Deady & McCarthy, 2010) 

och traumat gjorde att vissa sjuksköterskor grät sig till sömns efter en arbetsdag (Gutierrez, 

2005; Maluwa et al., 2012; Nathaniel, 2006). Inte alltför sällan ledde sömnlösheten och de 

känslomässiga upplevelserna till depression. Den förlorade sömnen som varade under en 

långvarig period var en bidragande faktor till att sjuksköterskorna blev utbrända, som sågs 

som en reaktiv respons på moralisk stress (Deady & McCarthy, 2010; Gutierrez, 2005; Laabs, 

2007; Maluwa et al., 2012; Nathaniel, 2006; Tang et al., 2007). Utbrändheten uppstod då 

sjuksköterskan kände att denne inte kunde uppnå arbetets krav. Sjuksköterskan blev då 

stressad och kände sig sviken av sin arbetsplats eller att arbetsplatsen var underbemannad 

(Deady & McCarthy, 2010; Maluwa et al., 2012). 

 
I cried at night…You bring it home. You can´t help it. You´re human. (Gutierrez, 2005, s. 235) 

 

DISKUSSION 
 

I studiens resultat framgår det att moraliska dilemman och konflikter på sjuksköterskans 

arbetsplats leder till en moralisk stressupplevelse. Denna upplevelse uppkommer när det finns 

en märkbar hierarki mellan läkare och sjuksköterska samt vid situationer där vårdkvaliteten 

brister. Orsakerna bakom upplevd moralisk stress leder till att sjuksköterskan upplever känslor 

som frustration, ledsamhet och tvivel. Får sjuksköterskan inte reda ut de bakomliggande 

orsakerna till varför denne upplever moralisk stress, kan sjuksköterskan bli utbränd eller 

känna sig tvingad att lämna sin arbetsplats. 

 

Metoddiskussion 
För att vald metod skulle svara an till studiens syfte, användes en kvalitativ ansats. Denna 

metod ansågs lämplig, då syftet var att beskriva sjuksköterskors subjektiva upplevelser av 

moralisk stress (Polit & Beck, 2008). Möjligheterna diskuterades att kunna utföra en 

intervjustudie eller alternativt bygga studien på självbiografier. Dessa olika studiealternativ 

fanns inte tillräckligt med material för denna litteraturstudie samt var tidsbegränsningen för 

snäv. En kvantitativ litteraturstudie innebär att varje funnen artikel, ska innehålla samma 

utförda test, tabell eller frågeformulär. 

 

Studiens svaghet kan ses i att olika sökord och begrepp användes i databaserna och detta 

gjorde att vissa relevanta artiklar kan ha bortfallit vid sökningarna. Endast slutträffen vid 

sökningarna granskades och lästes i sin helhet. Hade abstract eller fulltext i bortvalda artiklar 

lästs, kunde fler relevanta artiklar hittats. Detta kan ha påverkat studiens resultat i viss mån 

och därav även kvaliteten på resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). En reflektion om 

andra möjliga sökord och kombinationer än de som användes kunde ha stärkt slutresultatet av 
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artiklar vid datainsamlingen. Då denna reflektion inte skedde kunde en svaghet ses i de 

använda sökorden. 

 

Inklusionskriterier antogs för att stärka studien (Graneheim & Lundman, 2004). De var att 

studien skulle vara baserad på tio stycken vetenskapliga artiklar som var skrivna inom en 

åttaårsperiod. Denna period möjliggjorde att aktuell kunskap inom studiens valda ämne lyfts 

fram. De utvalda artiklarna kontrollerades via Ulrichsweb TM global serials directory (2012), 

för att säkerställa att artiklarna var publicerade och godkända i vetenskapliga tidsskrifter. 

Kvalitetsbedömningsmallen som användes vid studien (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

stärkte studiens trovärdighet genom att artiklarna som inkluderades uppfyllde ”bra kvalitet” 

enligt mallens krav. Denna bedömningsmall gav studien säkra stöttepelare att byggas på, då 

ingen artikel inkluderas som inte uppnådde tillräckligt hög standard. Vidare för att ge studien 

styrka, sattes allmänsjuksköterskor in i sitt sammanhang, oberoende kontinent och land. Ett 

brett perspektiv kunde uppnås och studiens belysta ämne upplevdes tydligt globalt, då 

artiklarna hade sitt ursprung från Kina, stater i USA, Malawi, Sverige, Uganda och Irland. 

Detta visar på en god tillförlitlighet för studien och överförbarhet till andra liknande kontexter 

(Polit & Beck, 2006) som till exempel allmänsjuksköterskor inom andra vårdsektorer än de 

berörda i denna litteraturstudies artiklar. 

 

Under datainsamlingen, användes sökord som kunde sökas via fritextsökning eller med en 

huvudrubrik. Genom svenska Mesh´s ämnesordlistor kunde även synonymer tas ut som 

visade sig vara lämpliga för studiens syfte. Hjälp från Universitetsbibliotekets expertis, gjorde 

det möjligt att dessa lämpliga sökord kunde användas. Att ta hjälp utifrån vid denna slags 

studie, kan ses som en styrka för att inte ”stirra sig blind” på det material som redan finns 

tillhands och det som eventuellt missas. Vid efterföljande analysförfarande, lästes artiklarna 

individuellt och lämpligt innehåll markerades. Markeringarna jämfördes sedan och 

diskuterades, för att se om innehållet var relevant för studien. Efter diskussion, kunde 

meningsbärande enheter tas ut och kondensering och kodning kunde sedan ske för att få fram 

kategorier. Ett sådant här tillvägagångssätt vid analys av textinnehåll, kunde ses som 

fördelaktigt då samtligt textinnehållet noggrant analyserades, både på individuell och 

gemensam nivå. Att vara två vid analysförfarandet möjliggjorde en minskad risk för tolkning 

av textinnehåll samt att det kunde läggas mer styrka bakom resultatfynden. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) kan fynden hindras om förförståelsen inte sätts åt sidan, i den mån som 

är möjlig. Att vara medveten om att författarna till de utvalda artiklarna redan satt sin prägel 

och tolkning på textinnehållet, var en viktig faktor som denna studie hade i åtanke. 

 

Denna studie baserades på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Att basera studien på enbart 

tio stycken artiklar kunde leda till att studien var svår att generalisera. Dock kan studiens 

innehåll vara en hjälp till att kunna förstå sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress och 

generaliseringen behövde därför inte ses en förutsättning för litteraturstudien (Polit & Beck, 

2006). I resultatet inkluderades citat tagna ur artikelinnehållet. Citaten fick behålla sitt 

ursprungsspråk (engelska), för att minimera riskera att citaten översattes eller tolkades 

felaktigt och på så sätt påverkade resultatbeskrivningen. Citaten inkluderades för att kunna 

belysa sjusköterskors upplevelser av moralisk stress på ett intressant och givande sätt och 

stärkte studiens trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bekräftar citat en studies 

text och att texten tagits i beakt, vilket föreliggande studie försökt eftersträva med inkluderade 

citat. 

 

 

 



 

12 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten som framkommer i denna studie visar på liknande fynd, trots olika arbetsplatser 

för de deltagande sjuksköterskorna. Föreliggande studies resultat leder fram till att det är 

möjligt att belysa de huvudområden där sjuksköterskor upplever moralisk stress. Även 

bakomliggande orsaker till moralisk stress kommer att diskuteras. 

 

I studien framkommer det tydligt att det finns en upplevelse av hierarki mellan sjuksköterska 

och läkare på arbetsplatserna. Hierarkin leder till att sjuksköterskan inte känner sig 

respekterad av sina arbetskollegor. Sjuksköterskan anser att dennes åsikter inte blir hörda 

angående patientvården och upplevelsen att behöva gå emot sin egen moral och värdering 

sätts på prov i vissa patientfall. Upplevelsen av att inte bli sedd i sin yrkesroll, leder till 

minskat välbefinnande, där sjuksköterskan känner sig ur balans i sin yrkesroll och rytmen på 

arbetet blir störd (Dahlberg & Segesten, 2010). Läkare utövar ett maktspel när ordinationer 

skrivs och sjuksköterskan ska utföra ordinationen, trots att den anses felaktig enligt 

sjuksköterskan. Enligt Eizenberg, Desivilya och Hirschfeld (2009) upplever sjuksköterskan att 

hon tvingas gå emot sin egen uppfattning och följa läkarens ordination. I föreliggande studie 

anser sjuksköterskan att läkaren inte lyssnar på dennes åsikter angående patientens behov eller 

önskningar. Denna sorts envägskommunikation anses vara en stor faktor till sjuksköterskan 

upplevelse av moralisk stress (DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011) och sjuksköterskan 

upplever en fundersamhet och maktlöshet i den aktuella situationen (Eizenberg et al., 2008). 

En sådan slags ”ordination” lyftes fram i studien, där läkare upprätthåller en patients liv för att 

dagens medicinska teknik tillåter det eller avslutar en patients liv när annan utgång är möjlig. 

Detta stärks av DeKeyser Ganz och Berkovitz (2011), där sjuksköterskan upplever att en 

döende patient hålls vid liv av fel anledning. 

 

Denna litteraturstudie lyfter fram att när sjuksköterskan hindras av sin arbetsplats riktlinjer 

eller när det finns bristfälliga resurser, upplevs en moralisk stress. Sjuksköterskan upplever att 

patientsäkerheten blir lidande och standarden på vårdkvaliteten sänks. Just upplevelsen av att 

inte kunna upprätthålla en god standard på vården är en av de största orsakerna till moralisk 

stress hos sjuksköterskor (DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011; Shepard, 2010; Unruh, 2010). 

Att vid en bristande vårdsituation, kunna skapa en god vårdrelation anses vara svårt. 

Sjuksköterskan är inte nöjd över sin arbetsinsats och över den sämre kvalitet av vården som 

getts och patienten utsätts för ett onödigt lidande (Snellman, 2009). Den sänkta standarden 

beror bland annat på dåliga resurser som tekniska hjälpmedel eller annat material. Enligt 

Fourner, Kipp, Mill och Walusimbi (2007) orsakar saknad av handskar, mediciner samt 

desinfektionsartiklar en moralisk stress hos sjuksköterskor. Saknaden av resurser är 

genomgående orsak till att sjuksköterskor upplever moraliska dilemman på sin arbetsplats 

(Eizenberg et al., 2009; Fourner et al., 2007). Vårdrelationen påverkas även när 

sjuksköterskan upplever tidsbrist. En god vårdrelation kan inte skapas och i vissa fall tar 

sjuksköterskan avstånd från patienter, för att de upplevt moralisk stress i liknande situationer. 

Samma resultat framkommer enligt DeKeyser Ganz och Berkovitz (2011) och Unruh (2010), 

där sjuksköterskor distanserar sig från patienter för att undvika moralisk stress. Detta leder 

dock till att vårdkvaliteten blir lidande (ibid). Moralisk stress och moraliska dilemman 

upplevs när tidsbristen går ut över patientvården. Tidsbristen uppkommer när varje 

sjuksköterska har ansvaret över för många patienter samt när det finns för få vårdplatser. 

DeKeyser Ganz och Berkovitz (2011) och Fourner et al. (2007) säger att överbelastning är en 

orsakande faktor bakom tidsbrist och i sin tur moralisk stress. Sjuksköterskor upplever att de 

måste låta patienter vänta på behandling på grund av tidsbrist och att sjuksköterskorna inte 

hinner ge den behandling som patienterna är i behov av (Eizenberg et al., 2009). Den 

uppkomna tidsbristen gör att sjuksköterskan inte har tid eller tar sig tid att bemöta varje 
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enskild patient med en öppenhet och patienten utsätts återigen för ett onödigt lidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Snellman, (2009) leder detta bristfälliga bemötande till 

en icke godtagbar vårdrelation och sjuksköterskan finner sig i en otillfredsställande situation. 

 

Studiens resultat lyfter fram att vid tidsbrist kan inte sjuksköterskan utföra korrekta 

arbetsuppgifter eller ge korrekt vård. Detta leder i sin tur till att den moraliska, initiala 

stressupplevelsen visar sig som frustration och skuld hos sjuksköterskan. Fourner et al. (2007) 

och Unruh (2010) säger att sjuksköterskan upplever frustration vid dåligt utförd patientvård. 

Sådana här moraliska dilemman skapar en upplevelse av moralisk stress hos sjuksköterskor. 

Dessa situationer kan i värsta fall leda till traumatiska minnen hos sjuksköterskan och det i en 

längre period efteråt. Traumat leder till en förlust av välbefinnande i sin arbetssituation för 

sjuksköterskan och har en påverkan på sjuksköterskans privatliv (ibid). Vid trauma rubbas 

livsrytmen och rytmen är en stor grund till att kunna uppleva hälsa och stabilitet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskan kommer att uppleva en ohälsosam period där förlust av 

välbefinnande och ett övertag av lidande infinner sig. Dock kan lidandet i den uppkomna 

situationen forma sjuksköterskan och bli förenligt med hälsa när sjuksköterskan accepterar 

händelsen (Wiklund, 2009). Enligt Pauly, Varcoe, Storch och Newton (2009) och Unruh 

(2010) minns sjuksköterskan de upplevda traumatiska situationerna en lång period efter att de 

har inträffat och minnena upplevs som en skräckfilm. Sådana minnen leder i långa loppet till 

en risk för eller en absolut utbrändhet hos sjuksköterskor. Trauma och utbrändhet har inte bara 

negativa influenser på sjuksköterskors hälsoupplevelse, utan leder till negativa konsekvenser 

under omvårdnadsprocessen. Precis som Perski (2006) skriver är en individ helt fysiskt och 

mentalt uttömd vid utbrändhet. Om sjuksköterskan är utbränd, påverkas 

omvårdnadsprocessen och vårdrelationen enligt föreliggande studie. Utbrändheten uppstår då 

den moraliska stressen blir övermäktig för sjuksköterskan (Dekeyser Ganz, 2011; Shepard, 

2010; Unruh, 2010). Studien visar på att en negativ spiral skapas på grund av upplevelser av 

moralisk stress hos sjuksköterskor. Den moraliska stressen påverkar sjuksköterskors, 

patienters och familj och anhörigas hälsa och välbefinnande. 

 

Föreliggande litteraturstudie kan ge blivande sjuksköterskor god information hur det är att 

arbeta som sjuksköterska. Informationen berör vilken klinisk betydelse moralisk stress har i 

enskilda arbetssituationer. Moralisk stress har en inverkan på sjuksköterskans fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande både i sin arbetssituation som privat. Att redan vara 

medveten om detta gör det möjligt för blivande sjuksköterskor att förbereda sig inför sin 

yrkesprofession. Litteraturstudien kan även fungera som ett stöd för verksamma 

sjuksköterskor där de blir bekräftade i sin situation. Att det finns en facklig term, moralisk 

stress, för det som sjuksköterskorna upplever, kan möjliggöra en större förståelse hos 

sjuksköterskan som individ, men även arbetsgivare. Att kunna motivera till diskussioner och 

lösningar för uppkomna moraliska stressorer, öppnar upp för möjligheter till mer och bättre 

resurser på arbetsplatsen. Denna litteraturstudie kan vara en god hjälp på vägen för att styrka 

och motivera sina argument som sjuksköterska, till varför arbetssituationen måste förändras. 

Denna studie kan även vara till stor nytta vid eventuellt kommande studier inom moralisk 

stress, till exempel utifrån ett mer kliniskt perspektiv. 

 

Framtida forskning 
Tidigare forskning har berört vissa bakomliggande orsaker, men inte i tillräcklig utsträckning. 

Därför behöver framtida forskning fokuseras på bakomliggande orsaker till moralisk stress för 

att kunna hindra uppkomsten av moralisk stress. Framtida forskning bör även beröra strategier 

för att kunna hantera moralisk stress när den redan uppkommit. Sjuksköterskor kan då 

påverka sin arbetssituation och eventuella komplikationer som annars kan uppstå. Eftersom 
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tidigare forskning har fokus på landstings- och regionsjukhussektorn, bör framtida forskning 

inrikta sig på andra vårdsektorer i större utsträckning. 

 

Slutsatser 

Utifrån studiens resultat och resultatdiskussion, framgår det att moralisk stress inte tas på 

tillräckligt stort allvar inom vården. Mer kunskap inom ämnet och bättre förståelse vid 

upplevelse av moralisk stress krävs för att vården ska utvecklas i positiv riktning. De 

upplevelser som sjuksköterskor har av moralisk stress är något som behövs diskuteras på 

aktuella arbetsplatser och hur upplevelserna kan motarbetas. Att moralisk stress har en sådan 

stor inverkan på patienters vård och vårdkvaliteten är oacceptabelt och detta problem måste 

diskuteras och lösas inom en snar framtid. 

 

Varje enskild individ upplever sin livsvärld. Påverkas en sjuksköterskas livsvärld av yttre 

konflikter och inre känslomässiga upplevelser är risken stor att sjuksköterskan upplever 

moralisk stress. Stressen leder inte bara till konflikter och dilemman på arbetsplatsen utan 

sjuksköterskan blir lidande privat. Att stressupplevelsen får fortgå under en längre period utan 

att åtgärder vidtas, utsätter sjuksköterskan för ohälsa och förlust av välbefinnande. Detta både 

inom yrkesprofessionen likväl som privat. 

 

Moralisk stress ska ses som ett hälsoproblem hos sjuksköterskor enligt författarna och detta 

hälsoproblem eskalerar snarare än minskar inom sjukvården. För att samhället ska kunna lita 

på att en så god vård som möjligt ges, bör samhället satsa på mer forskning inom moralisk 

stress för att tillgodose likväl sjuksköterskors som patienters hälsa och välbefinnande. Enligt 

författarna ska detta möjliggöra en säker vård och en positiv upplevelse av sin arbetsplats för 

sjuksköterskor. 
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Artikelsökning  

 

Samtliga sökningar inom årsperiod 2004 och framåt. 

Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 

Cinahl 2012-11-21 ”Moral distress” 

+ 

Nurse attitudes* 

+ 

Stress, occupational* 

231 

 

49 

 

19 

 

 

 

 

2 

PsycINFO 2012-11-21 ”Moral distress” 

+ 

Morality** 

+ 

Nurses** 

114 

 

49 

 

28 

 

 

 

 

1 

PsycINFO 2012-11-21 ”Moral distress” 

+ 

Nurse 

+ 

Work 

114 

 

82 

 

28 

 

 

 

 

3 

PubMed 2012-11-21 Nurse practitioners*** 

+ 

Morals*** 

+ 

Conflict (Psychology)*** 

6451 

 

28 

 

3 

 

 

 

 

1 

Cinahl 2012-11-26 “Moral distress” 

+ 

Nurse attitudes* 

+ 

Conflict 

231 

 

49 

 

8 

 

 

 

 

1 

PsycINFO 2012-11-26 “Moral distress” 

+ 

Conflict 

+ 

Nursing 

163 

 

24 

 

13 

 

 

 

 

1 

PsycINFO 2012-11-26 “Moral distress” 

+ 

Occupational 

+ 

Nursing 

163 

 

26 

 

21 

 

 

 

 

1 

*MH- Exacts Subject Heading (major and minor subjects) 

** MJ - word in Major Subject Heading 

*** Mesh terms
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Kvalitetsbedömningsmall 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 175-176). 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

 

Patientkarakteristiska: Antal: 

Ålder: 

Man/kvinna: 

 

Är kontexten presenterad?    Ja Nej Vet ej 

 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?    Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram?  Ja Nej Vet ej 

 

Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 

 

Kommentar: 

 

 

Granskare (sign.)
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Artikelöversikt 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidsskrift 

Syfte med studien 

 

Design/Metod 

 

Urval 

 

Resultat Etiska 

överväganden 

 

Kvalitet 

 

Deady, R. & 

McCarthy, J.  

 

2010 

 

Irland 

 

Perspectives in 

Psychiatric Care 

Syftet med studien var 

att undersöka moralisk 

stress hos irländska 

psykiatrisjuksköterskor. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

med öppna 

frågor. 

9(1) Sjuksköterskor upplevde stress när de var 

tvungna att utföra arbetsuppgifter på annat 

sätt än de normer och riktlinjer som fanns. 

De upplevde även moralisk stress när den 

givna vården påverkade patientsäkerheten 

eller patientens mentala hälsa. 

Sjuksköterskorna upplevde även känslor 

som tvivel, skuldkänslor, frustration och 

utbrändhet. Ett fåtal sjuksköterskor 

upplevde trauma senare i livet på grund av 

den känslomässiga stress som uppstod vid 

moraliska konflikterna. 

Etisk godkända 

från den etiska 

kommittén för 

klinisk forskning 

från de aktuella 

sjukhusen. 

Bra 

Gunther, M. 

&Thomas, S.P.  

 

2006 

 

USA 

 

Journal of 

Nursing 

Scholarship 

Syftet med studien var 

att undersöka 

registrerade 

sjuksköterskors 

upplevelser, vid 

vårdande av patienter på 

sjukhus. 

Riktad studie 

med riktade 

ostrukturerade 

intervjuer. 

46(0) Fyra teman identifierades under studien där 

sjuksköterskor beskrev en ”typisk” dag på 

sin arbetsplats. Vid upplevelse av kritisk 

dåliga patienter upplevde sjuksköterskor en 

maktlöshet över situationen. Dem upplevde 

även skuldkänslor och ifrågasatte om de 

kunde agerat annorlunda. Uppstod 

komplikationer angående en patient ansåg 

vissa sjuksköterskor att samspelet mellan 

läkare och sjuksköterska var bristfälligt. 

Det kunde leda till en stressig situation för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan upplevde 

många moraliska konflikter under en 

”typisk” arbetsdag. 

Intervjupersonerna 

har gett sitt 

godkännande att 

delta i studien. 

Författarna har 

under 

transkriptionen 

ändrat namn och 

plats för att behålla 

konfidentialiteten. 

Bra 
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Artikelöversikt 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidsskrift 

Syfte med studien 

 

Design/Metod 

 

Urval 

 

Resultat Etiska 

överväganden 

 

Kvalitet 

 

Gutierrez, K.M.  

 

2005 

 

USA 

 

Dimensions of 

Critical Care 

Nursing 

Syftet med studien 

var att öka 

förståelsen för 

sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvården och 

deras upplevelser 

av moralisk stress. 

Intervju med 

öppna och slutna 

intervjufrågor. 

Intervjun skulle 

belysa moraliska 

konflikter, 

moraliska 

handlingar samt 

moraliska 

beslutstagande. 

12(0) Sjuksköterskorna upplevde en brist på 

respekt från läkarna angående patientens 

önskningar om vården. Detta bidrog till 

vårdlidande. Sjuksköterskorna upplevde en 

respektlöshet från läkarna och de upplevde 

en kommunikationsbrist på grund av detta. 

Sjuksköterskorna upplevde en frustation 

över att inte kunna tillgodose patientens 

behov och önskningar. Detta ledde till 

skuldkänslor och frustration. 

Intervjupersonerna 

blev informerade 

angående studiens 

syfte och att deras 

deltagande var 

konfidentiellt. 

Bra 

Harrowing, J.N. 

& Mill, J.  

 

2010 

 

Uganda 

 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

moralisk stress 

påverkade och 

upplevdes av 

sjuksköterskor i 

Uganda som 

arbetade inom HIV 

sjukvård. 

Intervjuer och 

observationer 

samt 

fokusgrupper där 

det aktuella ämnet 

diskuterades. 

24(0) Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress 

vid bristfälliga resurser som kunde leda till 

risker för patienterna. De bristfälliga 

resurserna ledde till att sjuksköterskorna 

upplevde hjälp- och maktlöshet i 

vårdsituationen. Sjuksköterskorna upplevde 

att deras yrkesprofession ifrågasattes både av 

de själva samt patienter och anhöriga. 

Godkännande för 

studien gavs från 

akademiska och 

hälsoinriktade 

institutioner i 

huvudförfattarens 

hemland samt i 

Uganda. Alla 

studiedeltagare gav 

sitt godkännande 

under studiens 

gång. 

 

Bra 
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Kvalitet 

 

Karlsson, I., 

Ekman, L-E. & 

Fagerberg, I.  

 

2009 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

 

Syftet för studien 

var att beskriva 

registrerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

deras arbetsplats 

på äldreboende. 

Intervjuer med 

semistrukturerade 

intervjufrågor 

som spelades in 

12(0) Sjuksköterskorna upplevde att det var 

deras fel när tidsbristen påverkade 

kvaliteten på patientens vård. De 

upplevde frustation när de blev tillsagda 

att lösa problem som inte var deras 

ansvar. Tidsbristen ledde till att 

sjuksköterskorna önskade att få gå på 

förtidspension. 

Alla deltagare var 

försäkrade en 

konfiallitet. 

Intervjuerna de 

gjordes anonymt. 

Studien var 

godkänd av en 

etisk kommitté. 

Bra 

Kälvemark, S., 

Höglund, A.T., 

Hansson, M.G., 

Westerholm, P. 

& Arnetz, B. 

 

2004  

 

Sverige 

 

Social Science 

& Medicine 

Syftet med studien 

var att identifiera 

etiska dilemman 

och moralisk 

stress hos 

sjukvårdpersonal. 

Fokusgrupp med 

intervjuer där 

varje fokusgrupp 

intervjuades för 

var för sig. 

Intervjuerna 

spelades in. 

3 fokus-

grupper à 

5-7 

personer 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

hade tid för att ge alla patienter den vård 

de behövde. Prioriteringarna ledde till 

konsekvenser vid omvårdnadsprocessen. 

Frustration uppstod när sjusköterskorna ej 

kunde leva upp till deras egna normer och 

standarder. Bristfälliga resurser ledde till 

stress och vårdlidande för patienten. Ett 

fåtal sjuksköterskor upplevde att deras 

yrkesprofession angående tystnadsplikten 

var svår att följa. Detta ledde till 

moraliska dilemman. 

Alla deltagare 

tillfrågades om de 

ville delta i 

studien. Etisk 

granskad. 

Bra 
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Laabs, C.A.  

 

2007 

 

USA 

 

Nursing Ethics 

Syftet med studien var 

att beskriva 

registrerade 

sjuksköterskors sätt att 

hantera moraliska 

problem som var 

vanliga på vårdcentral. 

Inspelade 

intervjuer vid ett 

möte eller per 

telefon. 

23(0) Ett fåtal sjuksköterskor upplevde ingen 

moralisk stress alls medans övriga 

upplevde tvivel, ånger och frustration. 

Sjusköterskor upplevde moralisk stress 

om beslutstaganden gick emot deras egna 

moraliska integritet. De ansåg även att 

tidsbrist och respektlöshet mellan 

vårdprofessionerna gav upphov till 

moraliska konflikter. 

Intervjupersonerna 

fick brev där 

studien 

förklarades. 

Bra 

Maluwa, V.M., 

Andre, J., 

Ndebele, P. & 

Chilemba, E.  

 

2012  

 

Malawi.  

 

Nursing Ethics 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

existerandet av 

moralisk stress hos 

sjuksköterskor inom 

ett särskilt distrikt i 

Malawi. 

Semistrukturera

de noggranna 

individuella 

intervjuer 

20(0) Sjuksköterskorna upplevde skuldkänslor 

när det var bristfälliga resurser samt 

överbeläggningar, då vården blev lidande. 

12 av 20 sjuksköterskor ansåg att de var 

tvungna att bryta sjukhusets normer och 

riktlinjer vid vissa tillfällen för att kunna 

ge patienterna en god vård. 

Etisk godkänd av 

medicinska 

forskningsinstitute

t och etisk 

kommitté i 

Malawi samt etisk 

godkänd i USA. 

Bra 
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Design/Metod 

 

Urval 

 

Resultat Etiska 

överväganden 

 

Kvalitet 

 

Nathaniel, A.K. 

 

2006 

 

USA 

 

Western Journal 

of Nursing 

Research 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

moraliska konflikter 

vid vårdsituationer. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

lättsam hållning. 

Intervjuerna 

spelades in. 

21(0) Sjuksköterskorna upplevde en maktlöshet 

vid beslutstagande rörande en patients 

vård. Detta då det fanns en 

kommunikationsbrist och dåligt samspel 

mellan läkare och sjuksköterskor. De 

upplevde även en moralisk stress vid 

överbelastning då tiden inte räckte till 

eller det fanns dåliga resurser. Under den 

moraliska stressen upplevdes skuldkänsla, 

maktlöshet, sömnlöshet samt ledsamhet. 

Godkänt av 

kommitté för 

deltagande vid 

intervjustudie. 

Bra 

Tang, P.F., 

Johansson, C., 

Wadensten, B., 

Wenneberg, S. 

& Ahlström, G. 

 

2007 

 

Kina 

 

Nursing Ethics 

 

Syftet med studien var 

att beskriva kinesiska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

arbetsrelaterad stress 

och etiska dilemman 

på en neurologisk 

vårdavdelning. 

Intervjuer i 

uppbyggda som 

en normal 

konversation. 2 

svenska 

författare och 2 

kinesiska 

sjuksköterskor 

deltog för 

korrekt språk-

kommunikation. 

20(0) Hjälplöshet upplevdes när 

sjuksköterskornas yrkesprofession 

ifrågasattes av patienter och anhöriga. Vid 

tidsbrist upplevdes en maktlöshet där 

arbetsbördan blev för tung. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

patientsäkerheten blev lidande vid 

nattskift då det var för få personal. De 

upplevde även att det fanns en brist på 

respekt mellan läkare och sjuksköterska 

vilket skapade frustation. 

Intervjupersonerna 

fock 

informationsbrev 

och information 

verbalt angående 

studien. Studien 

följde etiska 

riktlinjer för 

medicinsk 

forskning och 

intervjupersonerna 

var lovade 

konfiallitet. 

Bra 
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Tabellexempel dataanalys 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Under-

kategori 

Kategori 

“This is not what I signed 

on for”. Another nurse wept 

as she talked about 

struggling to make sense of 

the situation when the 

psysician ordered her to 

administer a potentially 

lethal dose of medication. 

On one hand, she had been 

socialized to believe that 

nurses should follow 

psysician´s orders, yet on 

the other, her core values 

included a belief that it is 

morally wrong to cause the 

death of another person… 

Nurses feel that they do not 

have a voice as they 

struggle against powerful 

authorities… 

Moraliskt 

dilemma där 

sjuksköterskan 

upplever en 

maktlöshet 

jämtemot högre 

uppsatta kollegor 

som läkare. 

Sjuksköterskan 

har ingen talan 

inom sin 

profession mot de 

högre uppsatta. 

Moraliska 

dilemman 

mellan 

sjuksköterska 

och läkare 

inom sina 

yrkesprofessi

oner. 

Hierarki 

och makt 

mellan 

yrkesprofes

sioner 

Sjuksköterskans 

yrkesprofession 

…Lack of time for work 

created such fatigue that the 

nurses even wished to 

receive early retirement 

because of their fear of 

making mistakes. “… it is 

so demanding and I get so 

tired that I will and must 

retire at 61 because I am so 

afraid to make a mistake 

that hurts the old person”. 

Sjuksköterskorna 

upplever kronisk 

trötthet på grund 

av tidsbrist på 

arbetsplatsen. De 

pensionerar sig 

tidigare innan ett 

misstag vid 

omvårdnad sker. 

Tidigare 

pension är ett 

måste för att 

undvika 

kvalitetsbrist 

av vården i 

arbetssituatio

nen. 

Upplevelser 

av att lämna 

arbetet är 

enda 

utvägen 

Sjuksköterskans 

upplevda 

arbetssituation 

You sort of relive the 

experience and you think” 

What should I have done 

different?”... Guilty, guilty! 

I mean what did I do? But I 

did not do anything, I just 

went to lunch. He was fine, 

he was just fine sitting up in 

the bed talking, and he just 

bled out, just in no time. 

My standing morals and 

values felt lost, they were 

gone in a second. 

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

skuld i en 

vårdsituation, där 

moral och 

värderingar sattes 

på spel och 

sjuksköterskan 

ifrågasätter sina 

handlingar. 

Skuldkänslor 

orsakade av 

att ha handlat 

moraliskt 

felaktigt. 

Känslor 

orsakade av 

moraliska 

dilemman 

Känslomässig 

påverkan vid 

moralisk stress 

 


