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Abstrakt 
Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som är utsatt för mycket stress i arbetet. De 
arbetar i organisationer med ständiga förändringar och strukturella 
omvälvningar. I arbetet ställs sjuksköterskor inför många situationer som 
innehåller svåra etiska frågeställningar. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet. 
Studien baserades på nio vetenskapliga artiklar som analyserades enligt manifest 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra slutkategorier; att inte få 
professionellt erkännande och stöd, att inte kunna påverka, att inte kunna hjälpa 
och ge god vård samt att skydda sig från känslomässigt lidande. Det framkom i 
resultatet att sjuksköterskor som inte fick professionellt erkännande och stöd, 
kunde inte heller ge patienter god vård, vilket påverkade dem känslomässigt. 
Resultatet i studien kan bidra till ökad förståelse och medvetenhet för 
sjuksköterskors upplevelse av stress i relation till arbetstillfredsställelse och 
förhindra negativ påverkan på omvårdnaden. Genom att lyfta fram 
sjuksköterskors egna upplevelser kan vi få kunskap och därmed hitta 
interventioner för att förebygga stress och utmattning. 
 
Nyckelord: sjuksköterskor, upplevelser, etisk stress, moralstress, samvetsstress, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad. 
 



Enligt Socialstyrelsen (2003) är stress organismens reaktion på obalans mellan belastningar som 

den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa. I Gillespies & Melbys, (2003) studie 

kan stress ses som ett krav på ökad psykisk och mental energi vilket resulterar i psykologiska 

problem om kraven blir orimligt höga. 

Stress används i vardagligt tal, för att beskriva negativa upplevelser av påfrestningar och 

belastningar i livet (McVicar, 2003). Stress kan också vara positivt och är livsviktigt för 

individens överlevnad. Positiv stress driver fram en god handling och är en kraft till att stimulera 

moralisk medvetenhet och reflektioner om hur man exempelvis skall handla i svåra 

omvårdnadssituationer. Negativ stress uppstår när individens förmågor och möjligheter inte 

räcker till för att hantera egna eller omgivningens krav och förväntningar. Detta påverkar 

sjuksköterskor både som enskilda individer och som professionella genom att begränsa deras 

arbetsprestation, förmåga att reflektera och hindra kompetensutveckling (Cronqvist & Nyström, 

2007; Glasberg, Eriksson, Dahlqvist, Lindahl, Strandberg, Söderberg, Sørlie & Norberg, 2006). 

Vidare kan stress ses som individens tolkning och hantering av kraven som ställs. 

Stressreaktionen är individuell och beror på den enskildes stresströskel, karaktär, erfarenheter, 

stresshantering och omständigheter runt kravet. Dessutom har samma individ olika 

känslighetsgrad för att klara svåra reaktioner vid olika tillfällen i livet (McVicar, 2003). I vilken 

utsträckning samvetet påverkar beslut beror på den enskildes värderingar och uppfattning men 

också på de professionella krav och etiskt- moraliska principer som råder på arbetsplatsen, 

familjevärderingar, samt religiösa och kulturella traditioner (Glasberg et al., 2006; Kälvemark 

Sporrong, Höglund & Arnez, 2006).  

I studier av Kälvemark et al., (2006) och Mustafa, Ilhan, Durukan, Taner, Maral och Bumin 

(2007), beskrivs det att stressrelaterade problem är vanligare i sjukvården än i andra yrken och att 

sjuksköterskor är känsligare för psykosocial stress och arbetsrelaterad stress i jämförelse med 

andra yrken. Enligt Gillespie och Melby (2003) är det en särskild personlighetstyp som söker sig 

till sjuksköterskeyrket. Det är personer som försöker tillfredsställa egna behov och personer som 

är hängivna med höga prestationskrav och stort kontrollbehov.  

Forskare är dock eniga om att stressrelaterade problem i sjukvården ofta beror på neddragningar i 

personal täthet, långa arbetspass, många arbetsuppgifter och komplicerade relationer till patienter, 



kollegor och ledare (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005; Corley, 2002; Gillespie & Melby, 

2003; McVicar, 2003; Mustafa et al., 2007; Ulrich, Donnel, Tylor, Farrar, Danis & Grady, 2007). 

Kälvemark et al., (2006) och Mustafa et al., (2007) beskriver att yngre och nyutbildade 

sjuksköterskor är mer exponerade för stress än erfarna sjuksköterskor. Orsaker till detta kan 

enligt författarna vara konflikter mellan det man lärt sig under utbildningen och den verklighet 

man möter på arbetsplatsen.  

Verkligheten för sjuksköterskor är att de arbetar i en organisation med ständiga förändringar och 

strukturella omvälvningar. När de använder sina kunskaper och värderingar för att uppnå bästa 

resultatet i omvårdnaden, ifrågasätts detta ofta av organisation och läkare. Med mera ansvar än 

befogenheter lider sjuksköterskor ofta av brist på autonomi och deras roll som förespråkare i 

vården är ofta underskattad. Detta berör tillfredsställelsen i arbetet på alla nivåer huvudsakligen 

på ett negativt och stressfullt sätt och kan leda till hälso- och säkerhetsrisker för både 

sjuksköterskor och patienter (Bégat et al., 2005).  

I omvårdnadsarbetet finns många situationer som innehåller etiska frågeställningar. Enligt 

Lützén, Cronqvist, Magnusson och Andersson (2003) upplever sjuksköterskor moralstress när de 

på grund av organisatoriska hinder inte kan utföra de handlingar som de anser vara riktiga i 

patientvården. De vet hur de skall handla gentemot patienter, men blir hindrade att göra det av 

läkare. Att till exempel låta en patient dö med värdighet men också att ha ansvar för att hålla 

patienten vid liv, upplevs av sjuksköterskor som mycket svårt. Ulrich et al., (2007) beskriver i sin 

studie att etisk stress kan uppkomma då man vet hur man skall handla på ett moraliskt riktigt sätt, 

men hindras att fullfölja handlingen. Följderna av denna stress kan leda till frustration, 

interpersonella konflikter, otillfredsställelse, fysisk sjukdom och att man kanske överger sitt yrke. 

Vidare beskrivs etisk stress som stress förknippad med etiska bekymmer och problem, som har 

att göra till exempel med att ge vård mot patienters vilja eller att ifrågasätta läkares ordinationer 

och handla enligt dem. Med tanke på detta är det viktigt att få kunskap kring sjuksköterskors 

upplevelse av stress i relation till arbetstillfredsställelse och att förhindra negativ påverkan på 

omvårdnaden.  

Genom att öka förståelsen för sjuksköterskors upplevelse av stress, kan vi förebygga sjukdom 

och förhindra att sjuksköterskor förlorar sin förmåga till god omvårdnad och lämnar yrket 



(Corey, 2002). I denna litteraturstudie valde vi att definiera moralstress och samvetsstress som 

etisk stress. Således blev vårt syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i 

omvårdnadsarbetet.  



Metod 

Litteratursökning 

För att hitta vetenskaplig litteratur till denna litteraturstudie användes samsökning i Luleå 

tekniska universitets alla databaser. Sökorden som användes var: nurse, experience, moral 

distress, ethical stress, stress of conscience och dessa kombinerades på olika sätt. Sökningen och 

hur sökorden kombinerats redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning  
Syftet med sökning: Sjuksköterskors upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet 
Samsök i alla databaser 080517 
söknr  sökterm Antal träffar 
1 MSH Nurses 430662 
2 MSH Experience 1056901 
3 MSH Ethical stress 9845 
4 MSH Moral distress 4764 
5 MSH Stress of conscience 1462 
6 MSH 1 and 2 43413 
7 MSH 1 and 2 and 3 1235 
8 MSH 1 and 2 and 4 859 
9 MSH  1 and 2 and 5 95 
10 MSH 1 and 2 and 3 and 4 95 
11 MSH 1 and 2 and 3 and 4 and 5 92 
12 MSH 1 and 3 1467 
13 MSH 1 and 4 835 
14 MSH 1 and 5 175 
15 MSH 1,2 and 3 636 
16 MSH 1, 2, 3 and 4 106 
 

Genom att kombinera nurses, experiences of ethical stress fann vi alla våra artiklar av vilka vi 

valde ut nio som motsvarade syftet. Sökordet stress of conscience uteslöts för att det inte gav 

några resultat. Inklusionskriterier för litteratursökningen var att hitta artiklar som var kvalitativa 

och svarade mot syftet. Artiklarna skulle beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av etisk stress 

i omvårdnadsarbetet. Abstrakten på de artiklar som hittades lästes noga igenom, för att se om de 

var relevanta för studien. Utifrån Willman och Stoltz (2006, s 92, 122-123) modell för 

kvalitetsgranskning, av kvalitativ vetenskaplig litteratur studerades följande delar: typ av studie, 

huvudfynd, syfte, deltagare, metoder för datainsamling och analys, resultatredovisning samt 

etiska aspekter. Artiklarna som ingick i analysen bedömdes enligt skalan låg, medel eller hög och 

presenteras i tabell 2. 



Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) *sjuksköterskor 
Författare, År, Land Typ av 

studie 
Deltagare Metod/Analys Huvudfynd Kvalitet 

Halcomb, Daly, 
Jackson & Davidson, 
2004 
Australien 

Kvalitativ 10 ssk* Intervjuer. 
Hermeneutisk-
fenomenologisk metod 

Tydliga riktlinjer och 
öppen diskussion 
behövs för att 
förbättra vården för 
döende patient och 
deras anhöriga 
 

Hög 

Hov, Hedelin & 
Athlin 
2007 
Norge 

Kvalitativ 14 ssk* Ostrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. 
Interpretativ 
fenomenologisk metod 
 

Att stötta 
sjuksköterskor i 
vården av patienter. 

Hög 

Nordam, Torjuul & 
Sörlie 
2005 
Norge 

Kvalitativ 5 ssk* Berättelser. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk metod 
 

Kliniskt stöd behövs 
för att motverka 
utmattningssyndrom 

Hög 

Oberle & 
Tenove 
2000 
Canada 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 

22 ssk* 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuer. 
Explorativ studie 
 
Tematisk 
innehållsanalys 
 
 
 
 

Att upprätthålla en 
stödjande och god 
relation till 
vårdpersonal. Att 
respektera andra 
personer 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 

Sörlie, Jansson & 
Norberg 
2003 
Sverige 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 

20 ssk* 
 
 
 
 
 
 

Intervjuer. 
Ricoeurs 
fenomenologisk-
hermeneutiska metod 
 
 

En öppen dialog 
inom vårdteamet 
behövs för att kunna 
upprätthålla en god 
omvårdnad om 
barnen. 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 

Tang, Johansson, 
Wadensten 
Wenneberg & 
Ahlström 
2007 
Kina 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ssk* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuer.  
Latent innehållsanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskor är 
mer sårbara på grund 
av sitt ansvar för 
patientvården. Ett 
behov att reducera de 
etiska bekymmer 
som ger arbets- 
reducerade 
svårigheter inom 
arbetsmiljön finns 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabell 2 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 
*sjuksköterskor 
Författare, År, Land Typ av 

studie 
Deltagare Metod/Analys Huvudfynd Kvalitet 

Torjuul, Elstad & 
Sörlie 
2007 
Norge 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 

10 ssk* 
 
 
 
 

Intervjuer 
Fenomenologisk-
hermeneutisk tolkning 
 

När sjuksköterskor 
blev bekräftade 
upplevde de 
tillfredsställelse i 
arbetet 
 

Hög 
 
 
 
 

Torjuul & Sörlie 
2006 
Norge 
 

Kvalitativ 
 
 
 

10 ssk* 
 
 
 

Intervjuer. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk tolkning 
 

Omorganiseringar 
rörande både 
personal och 
patientvård behövs 
 

Hög 
 
 
 

Yam, Adne & Cheung 
2001 
Kina 
 

Kvalitativ 
 

10 ssk* 
 

Bandade 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Bekvämlighetsurval 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor 
upplevde det svårt att 
anpassa sig till 
övergången från 
kurativ till palliativ 
omvårdnad. 
Ändamålsenligt stöd 
behövs för att nå den 
bästa lösningen av 
svåra situationer 

Hög 
 

 

Dataanalys 

Som metod för analysen av artiklarna användes manifest kvalitativ innehållsanalys baserad på 

Graneheim och Lundman (2004). Med denna metod fokuserar forskaren på människors 

subjektiva upplevelser från ett inifrånperspektiv. Metoden är vanlig inom omvårdnadsforskning 

och utbildning. Manifest innehållsanalys beskriver det synliga, faktiska innehållet i texten och är 

textnära. 

Analysen inleddes med att artiklarna lästes igenom på nytt för att få en bättre helhetsbild och 

djupare förståelse för innehållet. Därefter markerades de textenheter i artiklarna som motsvarade 

syftet. Textenheterna plockades sedan ut, översattes till svenska och kondenserades. Med 

kondensering menas att överflödig text tas bort, men kärnan i textenheten bevaras. Under 

analysens gång kontrollerades validiteten genom att gå tillbaka till originaltexten. Enligt Burnard 



(1991) är det viktigt att man emellanåt återgår till originaltexten för att vara säker på att 

kategorierna täcker alla aspekter av analysenheten. 

De kondenserade textenheterna kodades och fördes sedan samman till kategorier vilka lästes 

igenom och kontrollerades med originaltexten. Kategoriseringen skedde i flera steg och 

kategorier med liknande innehåll sammanfördes till bredare kategorier under gemensamma 

kategorinamn. Detta fortsatte tills det inte längre gick att utföra flera kategoriseringar, det vill 

säga att kategorierna var rena och uteslöt varandra. När analysen var klar lästes originalartiklarna 

på nytt och textenheterna jämfördes med dem, för att validera att innehållet i kategorierna stämde 

överens med originaltexten. Detta gjordes för att kontrollera att den manifesta ansatsen hade 

bevarats. Under varje slutkategori skrevs fortlöpande texter (brödtext) som styrktes med citat. De 

slutliga kategorierna presenteras i tabellform. 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3. Dessa 

presenteras nedan i brödtext och stärks med citat från artiklarna. 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n = 4) 

Kategorier 

Att inte få professionellt erkännande och stöd 

Att inte kunna påverka  

Att inte kunna hjälpa och ge god vård 

Att skydda sig från känslomässigt lidande   

 

Att inte få professionellt erkännande och stöd 

Sjuksköterskor upplevde att de hade svårt att få professionellt erkännande av läkare angående de 

bedömningar de gjorde i sitt arbete. Detta gjorde att de använde en stor del av sin tid till 

diskussion med läkare i stället för att tillbringa tiden med patienter och deras anhöriga. 

Sjuksköterskor beskrev att läkare inte var tillgängliga när det fanns behov av stöd och 

handledning i svåra omvårdnadssituationer (Nordam, Torjuul & Sørlie, 2005). Sjuksköterskor 

berättade att de saknade möjlighet att samråda med läkare angående patienter, vilket ledde till att 



de kände osäkerhet och oro i sitt arbete. De var ofta tvungna att klara sig ensamma med sitt 

ansvar, försöka göra sitt bästa och prioritera uppgifter, vilket gjorde att de kände sig stressade i 

sitt arbete (Hov, Hedelin & Athlin, 2007; Sørlie, Jansson & Norberg, 2003; Tang, Johansson, 

Wadensten, Wenneberg & Ahlström, 2007).  

Sjuksköterskor saknade formella läkarmöten där de kunde ta upp viktiga frågor och diskutera sina 

åsikter om patienter. De kände sig tvungna att närvara vid möten som inte var ämnade för dem, 

eftersom de ville kämpa för det de trodde var bäst för patienten, trots att de inte upplevde sig väl 

mottagna utan missförstådda och sårade på dessa möten (Hov et al., 2007) 

I Hovs et al., (2007) och Tangs et al., (2007) studier beskrev sjuksköterskor att de inte visste hur 

de skulle uttrycka sig för att få läkaren att förstå, när de kände att något inte stod rätt till med 

patienter, eftersom deras kunskaper och erfarenheter möttes av misstro. Detta gjorde att 

sjuksköterskor inte bad om hjälp förrän en situation blev ohållbar, vilket ledde till känslor av 

otillräcklighet och mental stress. De upplevde också svårigheter att förmedla sina observationer 

angående patienter till läkaren, som inte ville lyssna.  

 I wonder how to express myself to get him out of his bed. Maybe I simply have to say: You 
really have to come! I will no longer have this responsibility! I have to threaten, but I have 
to use some effects like that. But when you know that the physician is answering the phone 
from his bed, you are not forceful enough even if you feel strong at some other times (Hov 
et al., 2007, s.206). 

Sjuksköterskor beskrev att deras yrkeskompetens nedvärderades av samhället, patienter, anhöriga 

och kollegor trots att de ansåg sig ha gedigna kunskaper och erfarenheter. Detta ledde till 

konflikter mellan dem själva, anhöriga och patienter. Att anhöriga tvivlade på sjuksköterskors 

yrkeskompetens medförde att de inte samtyckte till den behandling som sjuksköterskor skulle 

utföra enligt läkares ordination. Detta gjorde att sjuksköterskor kände sig olyckliga och 

inkompetenta i sitt arbete (Hov et al., 2007; Oberle & Tenove., 2000; Tang et al., 2007). 

When she saw the patient was having difficulty breathing, she felt so helpless because of 
the relatives; they just wouldn’t consent to her starting the treatment. (Tang et al., 2007, 
s.813). 

I Tangs et al., (2007) studie beskrev sjuksköterskor att de inte blev respekterade om de hade 

andra åsikter om behandling för patienten eller andra perspektiv om vården. Detta ledde till att de 

fick utföra ordinationer som de inte tyckte var lämpliga. Vidare beskrev de att de fick orättvis 



kritik och blev beskyllda för sådant de inte gjort eller kunde påverka, vilket ytterligare förvärrade 

deras ilska och frustration. I Sørlies et al., (2003) studie berättade sjuksköterskor om att de kände 

att de inte blev bekräftade av kollegor, när de ansåg att de hade gjort ett bra arbete, vilket ledde 

till att de upplevde ilska och otillfredsställelse i sitt arbete. 

Nobody notices if you do a good job for another patient with a different disease. I 
am a bit angry about that (Sørlie et al., 2003, s.287). 

 

We all crave confirmation. I do believe that most of the nurses feel dissatisfied, and 
having nice patients is a way to get some satisfaction (Sørlie et al., 2003, s.288). 

I studier av Nordam et al., (2005); Oberle och Tenove, (2000) beskrev sjuksköterskor att 

samarbets- och kommunikationssvårigheter speciellt med läkare ledde till svårigheter att etablera 

en god kommunikation med patienter och anhöriga, vilket gav en känsla av frustration. I studier 

av Halcomb, Daly, Jackson och Davidson, (2004); Hov et al., (2007); Tang et al., (2007) och 

Torjuul och Sørlie, (2006) berättade sjuksköterskor att när de bad om lindring för patientens 

medicinska problem reagerade inte läkare, vilket ledde till meningsskiljaktigheter och väckte 

irritation, som gjorde dem motvilliga att uttala sig om behandlingsrelaterade problem. 

Sjuksköterskor upplevde att de uteslöts från beslutsfattandet och behandlingsplanen. De brydde 

sig inte heller om sjuksköterskors kunskaper eller erfarenheter och inte vad symtom och lidande 

betydde för patienter och anhöriga, vilket påverkade sjuksköterskans relation till patienterna 

negativt.  

Vidare beskrev Halcomb et al., (2004), Hov et al., (2007), Oberle och Tenove, (2000), samt 

Sørlie et al., (2003) i sina studier att samarbete och kommunikation med andra professioner inte 

fungerade tillfredsställande, vilket ledde till att sjuksköterskor kände sig maktlösa. 

Sjuksköterskor berättade att de ofta hamnade i konflikter med kollegor, när de försökte att inte 

skada patienten eller prioritera saker som de ansåg var viktiga, vilket ledde till att de blev sårade. 

Sjuksköterskor beskrev att de inte blev uppmärksammade trots att de upplevde att de gjorde ett 

gott arbete, bara om de gjort något oacceptabelt. Det fanns outtalade regler på arbetsplatsen och 

det var först när sjuksköterskor bröt mot dessa regler som de blev tydliga. 



Everybody is so grateful when they start their shift and you can say that you have flushed 
all the catheters, tube fed, emptied the suctions and so on. Nobody pays any attention to me 
if I sit and read to the kids and nobody encourages me to continue doing so (Sørlie et al., 
2003, s.288). 

Att inte kunna påverka  

I studier av Oberle och Tenove, (2000) och Tang et al., (2007) beskrev sjuksköterskor att de hade 

svårt att påverka sina arbetsförhållanden och få stöd i sitt yrkesutövande.  

Detta resulterade i att de upplevde att de inte kunde utföra sitt arbete på ett optimalt och effektivt 

sätt, vilket i sin tur ledde till att de kände sig utmattade och fick dåligt självförtroende. I Tangs et 

al., (2007) studie beskrev sjuksköterskor att det fanns många svårt sjuka patienter på den 

avdelning där de arbetade och att de kände sig olyckliga över den dåliga arbetsmiljön som fanns 

där. Detta gjorde att de kände att de varken ville komma till arbetet eller jobba kvar där, eftersom 

de inte fick stöd från verksamheten, vilket ledde till känslor av maktlöshet. 

In her department there are a lot of critical cases, so when she comes to work she feels 
stress around her. She feels unhappy and sometimes she doesn’t want to work and doesn’t 
want to go to work (Tang et al; 2007. s.817). 

Sjuksköterskor berättade om sin yrkesmässiga skyldighet, att försäkra sig att patienten fick sina 

intressen tillgodosedda på bästa sätt. De beskrev att de hade huvudansvar över patientens 

välmående, behandling och vårdkvalitet, men att de hade för många patienter och för lite tid för 

dem, vilket gjorde att de kände sig maktlösa och inte kunde påverka sitt arbete (Oberle & 

Tenove, 2000). I Tangs et al., (2007) studie beskrev sjuksköterskor att de upplevde stress i arbetet 

på grund av att de inte kunde ge rätt vård eftersom de inte hade kunskap att sköta ny teknisk 

apparatur som var livsviktiga för patienten eller att de hade brist på kompetens att utbilda och 

stödja patienter. Sjuksköterskor beskrev hur de i sina försök att göra det bästa för patienten måste 

ta på sig ett större ansvar än vad de kunde klara av. I Torjuul, Elstad och Sørlie, (2007) berättade 

sjuksköterskor att de fick utföra doktorns arbetsuppgifter och lösa konflikter mellan dem, patient 

och anhöriga. Sjuksköterskor i Oberles och Tenoves, (2000) och Tangs et al., (2007) studier 

beskrev att de även var tvungna att handla mot sin egen vilja och kunskap för att tillfredsställa 

patienter och anhöriga och riskera sig själva och sin egen säkerhet för att ge god vård, vilket 

ledde till maktlöshet och frustration.  



I Hov et al., (2007) berättade sjuksköterskor att de inte heller hade möjligheter att påverka vare 

sig mål eller riktlinjer som arbetsledningen hade bestämt, vilket skapade osäkerhet hos dem. I 

Tangs et al., (2007) studie beskrev sjuksköterskor att oklara arbetsförhållanden gjorde att de inte 

visste hur de skulle klara av alla uppgifter som ledningen krävde av dem. De hade många 

arbetsuppgifter och kände att de måste vara överallt och göra allt samtidigt. 

For example she’s a young nurse in the department; she was doing the night shift. Just 
when she began, three patients were admitted to the ward. She had to take care of the three 
patients at the same time as another patient needed the drip changed. She didn’t know how 
to cope with it all; everything was a big mess (Tang et al., 2007, s.815).  

Sjuksköterskor i studier av Sørlie et al., (2003) och Torjuul et al., (2006) beskrev, att de ständigt 

blev avbrutna i sitt arbete och inte kunde avsluta det de höll på med för att ta itu med nästa 

uppgift. Detta ledde till att de kände att de inte gjorde att bra arbete, vilket upplevdes som 

missnöje, utmattning och uppgivenhet. De hade också svårt att prioritera vilka uppgifter och vilka 

patienter som skulle skötas på grund av tidsbrist och oroade sig för att spendera för mycket energi 

för patienter med små behov och klagomål i stället för patienter med svåra sjukdomar. De ansåg 

även att läkaren fokuserade på de svårast sjuka patienterna och försummade de med lindrigare 

sjukdomar, trots att de också led och hade smärtor. 

They (physicians) do not show any interest in the patient. I can’t see any other reason. He 
(the patient) is not worth anything. It is not worth anything. It is not exciting to work with 
him (Sørlie et al; 2003, s. 287). 

Sjuksköterskor beskrev att de hade svårigheter att påverka medicinska beslut angående 

patienterna, eftersom deras yrkeskompetens inte respekterades. Detta gjorde att de upplevde 

maktlöshet (Tang et al., 2007). I studien av Torjuul et al., (2006) berättade sjuksköterskor att de 

fick vänta länge på medicinska ordinationer på grund av att läkare ofta var upptagna med andra 

uppgifter. De berättade också att läkare inte alltid hade tillräckliga kunskaper och var motvilliga 

att diskutera åsikter om olika medicinska behandlingar samt att ta beslut. Detta gjorde att 

sjuksköterskor saknade de medicinska ordinationer som behövdes på grund av bristande 

kommunikation med läkare, vilket påverkade patientvården negativt.  

Att inte kunna hjälpa och ge god vård 

I Torjuuls och Sørlies, (2006) studie beskrev sjuksköterskor att det var svårt att se behov och 



lidande hos patienter och anhöriga och inte kunna ge omedelbar hjälp. I Torjuul et al., (2007) 

berättade sjuksköterskor att det var svårt att betrakta lidande hos patienter som inte längre hade 

något hopp om att tillfriskna. De upplevde frustration och stress när de inte kunna mildra lidande 

och det kändes tungt att fortsätta vårda när de inte längre såg några framsteg trots stora 

ansträngningar. I Yams, Rossiters och Cheungs, (2001) studie beskrev sjuksköterskor att när de 

insåg att de inte kunde hjälpa patienter att tillfriskna gav det en djup känsla av sorg och 

hjälplöshet. 

You work with patients week after week and you see no progress in spite of enormous 
efforts from everybody; that feels arduous. You cannot imagine an end to it, and you lose a 
bit of your enthusiasm, and it feels like a burden to carry on. Then you start thinking: do 
you really think this is going to work? When we start losing hope, it feels very difficult to 
continue (Torjuul et al., 2007, s. 526).  

Sjuksköterskor beskrev att de kände sig osäkra på hur de skulle hjälpa i svåra situationer. De 

upplevde att det var smärtsamt att inte kunna tillgodose patienter och anhörigas behov av 

emotionellt stöd (Sørlie et al., 2003). Sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckliga 

erfarenheter och kunskaper att kunna visa empati till anhöriga, lyssna på dem, låta dem uttrycka 

sin oro, sorg och försäkra dem att allt som var möjligt att göra var gjort för patienter. 

Sjuksköterskor kände även att de inte hade kunskap om hur de skulle hantera anhörigas sorg och 

kände sig obekväma när de grät. Dessutom var de rädda att säga något fel som skulle kunna 

förvärra situationen ytterligare (Yam et al., 2001).  

When I saw the parents cry, I didn't know how to comfort them. I didn't know what to say. I 
didn't want to talk about the infant's condition for it might create more pain and sadness for 
the parents. I didn't know what I could do to help the infant or the family. I thought I was 
rather useless (Yam et al., 2001, s.655). 

I Hovs et al., (2007) studie beskrev sjuksköterskor att de levde i ett konstant etiskt dilemma 

mellan att rädda liv och acceptera en naturlig död samt mellan att göra gott och inte skada. De 

ställde sig frågor som, ”Finns där en gräns för lidande? Kan överlevnad rättfärdiga lidande? Är 

det fortfarande möjligt för lidande patienter att dö en naturlig död när huvudmålet är att rädda 

liv?” Sjuksköterskor i Sørlies et al., (2003) studie kände sig speciellt dåliga när de medverkade 

till behandling som ökade på patienternas lidande när de visste att döden var oundviklig. Vidare 

beskrev sjuksköterskor i Tangs et al., (2007) studie att de till en början hade svårt att acceptera att 

patienternas sjukdom progredierade till ett terminalt stadium och delade samma hopp med 



anhöriga att en ny behandling skulle leda till tillfrisknade, men lärde sig att acceptera att döden 

var oundviklig när tillståndet försämrades. I Yams et al., (2001) studie berättade sjuksköterskor 

om att de upplevde svårigheter att ge både palliativ och kurativ vård, då de kände sig tvingade att 

följa läkarens ordinationer och ge smärtsam behandling. De upplevde ilska, frustration och 

förbittring när de medverkade till vård mot sin egen vilja eller kunskap. I en studie av Halcomb et 

al., (2004) beskrev sjuksköterskor att deras största etiska oro var, att inte kunna ge god vård och 

att de riskerade att skada patienter eller anhöriga. De upplevde att patienter blev skadade av 

krävande aktiv behandling som bara skapade onödigt lidande och att anhöriga kunde bli skadade 

genom patienters lidande, fördröjd beslutsfattande angående avslutande av behandling eller 

genom falska förhoppningar om möjligheter till tillfrisknande. Sjuksköterskor upplevde att de 

personligen blev skadade genom den psykologiska smärta de kände när de tillfogade patienter 

smärta. De kände sig misslyckade som patienters förespråkare när de ökade på patienters lidande. 

Smärtan ökade på deras känsla av stress och ledde till utmattning. 

”…because you’re nursing the patient and…you feel like you’re torturing them…and 
there’s one patient I know … when you did his mouth care he was just grimacing and you 
felt like you were torturing him…” (Halcomb et al., 2004, s. 218).  

Sjuksköterskor beskrev att de bekymrade sig för att vården inte var rättvis och att det var omöjligt 

att ge god vård på grund av brist på resurser, vilket gjorde dem rädda för att göra fel som kunde 

skada patienter (Tang et al., 2007). Resursbrist gjorde också att sjuksköterskor upplevde mycket 

stress då de inte kunde ge den vård de trodde krävdes och kände sig skyldiga att ge till patienter 

(Oberle & Tenove, 2000).  

Vidare beskrev sjuksköterskor i en studie av Nordam et al., (2005) att det var svårt att se att 

teknik prioriterades framför mänskliga resurser i vården. Sjuksköterskor kände att alla patienter 

inte fick den vård de behövde. De upplevde att patienter med sjukdomar som krävde mycket 

medicinsk teknik prioriterades istället för de som led av förvirring, utmattning, undernäring eller 

inte kunde ta hand om sig själva. Sjuksköterskor kände skuld och frustration på grund av att det 

fanns mycket negativa attityder och brist på kunskap om äldre och demenssjuka patienter i 

sjukvården. De kände sig ansvariga att ge god vård till dessa men på grund av brist på resurser 

fick de tvångsmedicinera, isolera och låsa in patienter, vilket kändes smärtsamt, frustrerande och 

ledde till utmattning bland sjuksköterskor. Sjuksköterskor i Sørlies et al., (2003) studie upplevde 

att de var tvingade att prioritera på fel saker i vården. Den psykiska och sociala aspekten hade 



lägsta prioritet och det gjorde att sjuksköterskor kände att patienterna blev försummade och var 

rädda att de skulle missa allvarliga sjukdomstecken hos patienter. I Torjuuls och Sørlies, (2006) 

studie berättade sjuksköterskor om att de kände att de inte kunde använda kompetens och 

kunnande för att ge god vård, på grund av stor arbetsbörda, brist på tid, personal och vårdplatser. 

Detta ledde till svåra etiska prioriteringar i vården och sjuksköterskor kände sig tvingade att 

skriva ut sköra patienter för tidigt från avdelningen på grund av långa väntelistor för bland annat 

operation. Svårt sjuka och döende flyttades runt till andra avdelningar istället för att få dö i lugn 

och ro.  

Överfulla avdelningar, delade rum och sängar i korridoren gjorde det också svårt att upprätthålla 

patientens integritet och sekretess. 

As years go by, as I have become more experienced and confident in this profession, I know 
a lot more about what I want to prioritize, what my knowledge and my skills are, and what 
I want and can do. It is very unsatisfactory and feels like a burden always having 
insufficient time to do all the things you can do (Torjuul & Sørlie 2006, s.410). 

Sjuksköterskor i Torjuuls och Sørlies, (2006) studie berättade att det var svårt att i alla situationer 

ge god vård till patienter, respektera patienters autonomi och bevara en terapeutisk relation till 

patienter. Ett exempel på detta beskrevs, när sjuksköterskor blev hindrade att informera om 

sjukdomstillstånd för patienter eller anhöriga. Detta hinder kunde bestå av patienters och deras 

önskan att hemlighålla hälsostatus för anhöriga, men även på läkarens brist på information till 

patienter. Ibland kände sjuksköterskor att de att fick ljuga om att de inget visste om negativ 

diagnos, eftersom läkaren inte informerat om den och ibland var de rädda för att ha sagt för 

mycket. Andra gånger försökte de undvika att svara och säga att patienter fick vänta på doktorn. 

Det kändes obehagligt för sjuksköterskor, eftersom de försökte arbeta för en öppen och ärlig 

kommunikation med patienter och anhöriga, vilket ledde till otillfredsställelse och en känsla av 

att de inte kunde ge lika bra vård till patienter som valde att inget veta om sin diagnos.  

In some cases I have asked for the patient’s permission: Please, give me your permission to 
be open and honest to those nearest to you so I can tell them about your situation at the 
moment? They often realize that they are seriously ill, but do not want to know any details. 
But relatives need to know details in order to plan their future lives (Torjuul & Sørlie 2006, 
s.407).  

Vidare upplevde sjuksköterskor i Torjuuls och Sørlies, (2006) studie att det var svårt att tro på 

patienters klagomål och att de kände motstånd mot alkohol och narkotikamissbrukare. De litade 



inte på patienter och misstänkte att deras klagomål berodde på önskan att få starka mediciner. 

Sjuksköterskor beskrev att de fick anstränga sig för att behandla dessa patienter med respekt och 

menade att de måste komma ihåg att denna begäran kunde vara tecken på svår sjukdom och att 

alla patienter hade rätt till lika vård. Sjuksköterskor i samma studie berättade att de hade blivit 

utsatta för aggressivt och hotfullt beteende från patienter. De försökte prioritera och begränsa 

kontakt med dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att bedöma hur mycket de 

skulle göra för dessa patienter och hur de skulle sätta gränser för patienters beteende. Det var 

även svårt att hitta rätt balans mellan patienters eget ansvar och sjuksköterskeansvar och behålla 

en terapeutisk relation till patienter.  

Some of these patients may develop a perforated ulcer or a pancreatic cyst due to their 
alcoholism, and need an operation. We never know for certain if it is alcoholism or 
something else that is causing the problem (Torjuul & Sørlie 2006, s.408).  

Att skydda sig från känslomässigt lidande 

I studier av Hov et al., (2007), Sørlie et al., (2003), Torjuul et al., (2007) och Yam et al., (2001) 

beskrev sjuksköterskor att de upplevde behov av att distansera sig från känslomässigt lidande i 

vården av döende människor. Sjuksköterskor gjorde detta för att minska sitt eget lidande (Yam et 

al., 2001) och på grund av att nära relationen till lidande patienter och anhöriga ledde till 

utmattning (Hov et al., 2007). Även i Sørlie et al., (2003) berättade sjuksköterskor att det vara 

smärtsamt att vara i situationer där de såg patienten lida och i Torjuuls et al., (2007) studie 

beskrev sjuksköterskor att det var svårt att var involverade i vården av lidande patienter. 

Sjuksköterskor kände att det var en börda att se svårt sjuka patienters ansträngningar, att se dem 

misströsta och höra deras begäran om att få dö. Sjuksköterskor uttryckte många utmanande 

känslor när de beskrev sina upplevelser av att vårda lidande patienter. Det var ord som: tungt, 

krävande, tufft, psykiskt och känslomässigt utmattande, tröttande, utmattande, energi krävande, 

och en känsla av att inte han något mer att ge. Det vanligaste ordet var att ”det berör mig”. Att se 

lidande hos patienter utan hopp om att tillfriskna var speciellt svårt att se för sjuksköterskor.  

We keep on caring, seeing the patient; it is agonizing. Yes, it can be a burden, you have lots 
to do. And then the patient says: ‘I cannot stand it any longer’ and it is in despair. We see 
their suffering, anguish and struggle in a different way to the physicians. (Torjuul et al., 
2007, s. 525). 

Sjuksköterskor kände sig rädda och osäkra och försökte hitta olika strategier för att skydda sig 



från känslomässigt lidande. Ett sätt att distansera sig var att hålla sig upptagna med den fysiska 

vården av den sjuke och minimera social interaktion och diskussion med anhöriga (Yam et al., 

2001). Ett annat sätt att skydda sig var att blunda för lidandet (Hov et al., 2007) eller att fokusera 

på medicinska uppgifter som resultat av tester och blodprov, istället för att se patienten eller 

anhöriga (Sørlie et al., 2003).  

When I knew the baby was going to die and could not recover to come back to see us again 
as other babies did, it was difficult for me to continue our relationship further. I tried to 
divert my attention to physical care, such as cleansing and turning the infant. I did not take 
the initiative to talk to the parents. When the parents cried, I did not know how to handle it 
(Yam et al., 2001, s. 645). 

Sjuksköterskor berättade att de utvecklade nära relationer till patienter och anhöriga under 

vårdtiden, vilket gjorde att de blev påverkade och förstod att de själv kunde riskera att lida av 

relationen till patienten eller anhöriga (Yam et al., 2001). De kände medlidande och empati med 

patienter och anhöriga i deras situation och insåg att det kunde ha varit deras eget öde. De sa att 

de blev berörda av lidandet och kunde identifiera sig med patienter och anhöriga, till exempel om 

patienten var i samma ålder eller om de hade barn i samma ålder som deras barn (Torjuul et al., 

2007). 

Sjuksköterskor var missnöjda och utmattade och fick dåligt samvete när de såg att patienter led 

och hade ont och inte fick den vård de behövde. De kände sig också frustrerade och detta bidrog 

till känslor av utmattning. Dessa känslor i sin tur ledde till dålig självkänsla och respekt för det 

egna yrket (Sørlie et al., 2003).  

We are very dissatisfied now, and can’t take any more, we are exhausted. We have 
somehow become resigned and are really fed up with working all the time but unable to do 
a proper job. You get a bad conscience because you see the child in pain. You can see that 
the child is suffering. In many cases it is obvious that the child only wants to die (Sørlie et 
al., 2003, s. 289). 

Sjuksköterskor upplevde känslomässiga påfrestningar inför de etiska krav som fanns i vården. De 

kunde inte tillgodose patienter och anhörigas krav och förväntningar på dem eller att göra de 

uppföljningar som behövdes (Nordam et al., 2005). Sjuksköterskor beskrev att det var svårt att 

”lämna patienter” när de slutade arbetet för dagen, men upplevde att det var viktigt för att orka 

med att vara i etiskt svåra situationer. Sjuksköterskor berättade att de hade en moralisk röst eller 

samvete som påminde dem att de hade ansvar över patienter och att de hade dåligt samvete när de 



lämnade över ansvaret till andra, trots att de förstod att de behövde ett uppehåll för att inte bli 

utmattade (Torjuul et al., 2007). Sjuksköterskor oroade sig också för att bli känslomässigt 

bedövade i relation till patienter, anhöriga och kollegor. De kände att de var oförmögna att bry 

sig om dem på ett bra sätt och upplevde att vården inte var etiskt försvarbar. Sjuksköterskor 

upplevde att de inte ville utsätta vare sig själv eller sina anhöriga för vården.  

De upplevde att påfrestningarna hade en negativ påverkan på vården och en stor risk för hur de 

värderade människor, vilket i sin tur påverkade deras människosyn negativt (Nordam et al., 

2005).  

Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av etisk 

stress i omvårdnadsarbetet. Studien har baserats på nio vetenskapliga artiklar som 

kvalitetsgranskats och analyserats enligt Graneheims och Lundmans (2004) manifesta metod för 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet blev fyra kategorier, det vill säga: Att inte få professionellt 

erkännande och stöd, Att inte kunna påverka, Att inte kunna hjälpa och ge god vård samt Att 

skydda sig från känslomässigt lidande, som här diskuteras var för sig. 

I kategorin Att inte få professionellt erkännande och stöd beskrev sjuksköterskor om sina 

svårigheter att få professionellt erkännande av läkare angående de bedömningar de gjorde i sitt 

arbete. De upplevde att deras yrkeskompetens nedvärderades såväl av läkare som av andra 

kolleger. Detta gjorde att de ofta tvingades att utföra ordinationer som de ansåg vara olämpliga 

för att skydda patienter från skada. Meningsskiljaktigheter mellan dem själva och läkare uppkom, 

vilket gjorde dem motvilliga att uttala sig om behandlingsrelaterade problem. De upplevde 

därmed att de uteslöts från beslutsfattandet och behandlingsplanen, vilket gjorde att de inte hade 

möjlighet att erbjuda patienter en optimal vård. I likhet med sjuksköterskor i litteraturstudien 

hamnade också läkare i Oberles och Hughes, (2001) studie i konflikter med andra kolleger på 

grund av olika grad av hierarkier. Konflikterna handlade om att dessa hade olika åsikter om 

patienters behandlingsåtgärder. Till skillnad från sjuksköterskor i litteraturstudien upplevde 

läkare i Oberles och Hughes, (2001) studie hierarkiska problem med andra läkare och 

organisationen. De kände att de inte alltid fritt kunde fatta de bästa besluten eller uppnå bästa 

möjliga vård för sina patienter. Detta var problematiskt speciellt när de ville skriva in en patient 



på intensivvårdsavdelning och andra läkare eller organisation hindrade dem från att göra det, 

eftersom dessa hade andra åsikter angående svårt sjuka patienter.  

I Udéns, Norbergs, Lindseths och Marhaugs, (1992) studie jämfördes sjuksköterskors och läkares 

sätt att se på varandra. Läkare i denna studie respekterade inte sjuksköterskors erfarenheter och 

kunskaper. Därför ansåg de att sjuksköterskor ofta ville delta i beslut angående patientvård, men 

att de inte var förberedda att ta ett fullt ansvar över det. De tyckte också att sjuksköterskor ville 

bestämma över mer än de hade kunskap och erfarenhet till samt att de ofta ville avsluta patienters 

behandling för snabbt. Vidare beskrev de att de ibland måste översätta sina behandlingsorsaker 

till ett språk som är etiskt rätt enligt sjuksköterskor. Läkare tyckte att den svåraste uppgift de hade 

att göra var att välja den rätta patienten från väntelistan. Detta kan jämföras med sjuksköterskors 

upplevelser i litteraturstudien, där läkare inte respekterade dem om de hade andra åsikter om 

behandling för patienter eller andra perspektiv i vården. De fick också orättvis kritik och blev 

beskyllda för sådant de inte gjort eller kunde påverka, trots att de försökte göra sitt bästa. Läkare i 

Udéns et al., (1992) studie upplevde också att de blev kritiserade av sjuksköterskor vilket ledde 

till att de upplevde sig osäkra i sitt arbete.  

I likhet med sjuksköterskor i litteraturstudien upplevde läkare i Oberles och Hughes, (2001) 

studie också kommunikations- och samarbetsproblem. Till skillnad från sjuksköterskor i 

litteraturstudien upplevde läkare etiska problem i kommunikationen mellan dem själva, patienter 

och anhöriga. Deras svårigheter bestod i att de inte visste vad de skulle berätta för patienten, 

delvis för att de var osäkra men också för att de hade en önskan att inte skada patienten. Läkare 

bekymrade sig också över att missuppfattningar i kommunikationen ytterligare skulle förvärra 

oron och lidandet för patienter och anhöriga. Sjuksköterskor i litteraturstudien beskrev däremot 

att de i sin tur hade samarbets- och kommunikationsproblem med läkare som missuppfattade och 

ifrågasatte det som de gjorde för patienten och anhöriga, vilket påverkade kommunikationen med 

patienter och anhöriga på ett negativt sätt. De berättade att de inte visste hur de skulle uttrycka sig 

för att få läkare att förstå, när de kände att något inte stod rätt till med patienter. Eftersom deras 

kunskaper och erfarenheter möttes av misstro, bad de inte om hjälp förrän en situation blev 

ohållbar. Det blev ofta envägskommunikation med läkare, vilket upplevdes frustrerande för dem, 

då de inte fick svar på sina frågor angående patienters behandling. Läkare i Oberles och Hughes, 

(2001) studie ansåg att de inte hade några kommunikationsproblem med sjuksköterskor. De 



ifrågasatte däremot sig själva, medan sjuksköterskor ifrågasatte dem. Läkare erkände att 

sjuksköterskor ibland hade problem att ta beslut i vården, men definierade inte detta som något 

etiskt problem. 

I Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm och Arnetz, (2004) beskrev läkare att de saknade 

stöd från organisationen när det gällde att kunna diskutera om etiska dilemman. Endast 

allvarligare händelser togs upp till offentliga diskussioner med personalen. Mindre saker 

diskuterades på ett mycket informellt sätt under fikaraster. De saknade situationer där man 

gemensamt kunde sitta ned och diskutera igenom hur saker kunde förändras antingen till det 

bättre eller sämre sättet. I likhet med denna studie beskrev sjuksköterskor i litteraturstudien att de 

inte heller fick stöd och handledning av organisationen vid etiska problem. Stöd av 

organisationen hade behövts speciellt när se hamnade i konflikter med andra kolleger speciellt 

när de försökte att inte skada patienter eller att prioritera saker som de ansåg var viktiga. De 

uppmärksammades inte av organisationen om de gjort ett gott arbete, bara om de gjort något 

oacceptabelt. Sjuksköterskor i litteraturstudien fick inte heller stöd och handledning av läkare. De 

var inte tillgängliga när det fanns behov av stöd och handledning i svåra omvårdnadssituationer. 

Sjuksköterskor beskrev att de ofta var tvungna att klara sig ensamma med sitt ansvar, försöka 

göra sitt bästa och prioritera uppgifter, vilket gjorde det svårt för dem att klara av att vårda svårt 

sjuka patienter. De saknade formella läkarmöten där de kunde ta upp viktiga frågor och diskutera 

sina åsikter om patienter. Läkare i Udéns et al., (1992) studie beskrev att de också i likhet med 

sjuksköterskor i litteraturstudien kände sig ensamma när de till exempel skulle fatta beslut 

angående patienters behandlingar. Då var de i behov av stöd och handledning från andra läkare. I 

svåra situationer vände de sig till chefsläkare, som fick ta beslut, eftersom de ansågs ha mer 

erfarenhet än andra läkare. 

I kategorin Att inte kunna påverka upplevde sjuksköterskor svårigheter att påverka sina 

arbetsförhållanden som var otillräckliga, vilket gjorde att de inte kunde utföra sitt arbete på ett 

optimalt och effektivt sätt. Denna likhet upplevde läkare i Kälvemarks et al., (2004) studie också. 

De beskrev sina svårigheter att påverka arbetsmiljön när det gällde att kunna fördela tiden mellan 

de många arbetsuppgifterna som de var tvungna att utföra. De upplevde att tiden fördelades fel 

mellan patienter, vilket ledde till att en patient fick mer tid än en annan. De upplevde liksom 

sjuksköterskor i litteraturstudien att de inte kunde fullfölja alla uppgifter de var ålagda att göra för 



patienterna på grund av den tunga administrativa arbetsbördan, vilket gjorde att de fick dåligt 

samvete. De hade inte ens tid till att ringa upp patienter och höra hur de mådde på grund av att de 

till exempel skulle hinna dokumentera allt de gjorde, vara på olika utbildningar och träffar som 

organisationen bestämt samt handleda annan personal. De var också ofta tvungna att arbeta 

dubbla arbetspass, när deras kolleger insjuknat. Liknande upplevelser fanns också hos 

sjuksköterskor i litteraturstudien. De berättade också om att de var tvungna att ta på sig ett större 

ansvar än vad de kunde klara av, vilket påverkade patientvården på ett negativt sätt.  

I likhet med läkare i Kälvemarks et al., (2004) studie hade de även för många uppgifter att sköta 

om, vilket gjorde att de hade svårt att prioritera vilka uppgifter och vilka patienter som skulle 

skötas på grund av tidsbrist. Detta gjorde att de oroade sig för att spendera mer energi för 

patienter med små behov och klagomål i stället för patienter med svåra sjukdomar. De var också 

oroliga över att göra misstag på grund av den höga arbetsbelastningen, speciellt när det saknades 

resurser i form av personal till exempel på grund av sjukskrivningar. De kände att de måste vara 

överallt och göra att samtidigt. Både läkare i Kälvemarks et al., (2004) studie och sjuksköterskor i 

litteraturstudien upplevde svårigheter att kunna påverka de beslut som togs av organisationen när 

det handlade om dessa arbetsmiljöproblem. Organisationen tänkte bara på ekonomiska problem 

och brydde sig inte om hur personalen hade det. Till skillnad från litteraturstudien beskrev läkare 

i Kälvemarks et al., (2004) studie svårigheter att kunna handla enligt regler och föreskrifter när 

det gällde att skriva in en patient på en redan full avdelning. Problemet här var att antingen bryta 

mot organisationens regler eller att bryta mot läkares ordinationer. I denna situation beskrev 

läkare att sjuksköterskor valde att ta emot patienter på grund av att de var sjuka, trots att det inte 

fanns lediga platser på avdelningen. Läkare i sin tur ansåg att patienter behandlades illegalt om de 

var tvungna att ligga i korridoren, men ville ändå alltid försöka hjälpa dem som var i behov av 

hjälp. 

I Söderbergs och Norbergs, (1993) studie beskrev läkare om intensivvårdspatienters omvårdnad. 

De ansåg att patienterna fick för mycket behandling, som ibland kunde vara helt meningslös. 

Vidare berättade de om situationer då de inte kunnat påverka andra läkare angående patienters 

behandling i fråga om att undanhålla eller återkalla medicinsk behandling. Sjuksköterskor i 

litteraturstudien beskrev på ett liknande sätt om sina svårigheter att kunna påverka medicinska 

beslut. De berättade om att de i sin tur inte kunde påverka läkare angående patienters behandling 



och att de upplevde svårigheter när läkare inte alltid hade tillräckliga kunskaper och var 

motvilliga att diskutera åsikter om olika medicinska behandlingar samt att ta beslut, vilket 

påverkade patientvården negativt. 

I kategorin Att inte kunna hjälpa och ge god vård beskrev sjuksköterskor att de upplevde att det 

var svårt att se lidande hos patienter som inte längre hade något hopp att tillfriskna. 

Sjuksköterskor kände frustration och stress i denna studie när de inte kunde hjälpa och lindra 

lidande hos svårt sjuka och döende. Detta kan jämföras med Oberles och Hughes, (2000) studie 

där det framkom att läkare upplevde etisk stress i vården av patienter i livets slutskede.  

Huvudproblemet för dem, var som för sjuksköterskorna i vår studie att se lidande och försöka 

lindra det. Läkare i en studie av Oberle och Hughe, (2000) var osäkra hur de skulle handla för att 

hjälpa patienter, till exempel när patienter inte själva kunde hävda sin ståndpunkt eller på grund 

av organisatoriska hinder och resursbrist. Detta framkom även i vår studie, men tydligast var att 

sjuksköterskor upplevde läkare som ett hinder till att ge god vård.  

I litteraturstudien beskrev sjuksköterskor att de inte visste hur de skulle handla eller hjälpa i svåra 

situationer och var rädda att göra något fel som kunde förvärra situationen ytterligare och öka 

patientens lidande. Denna osäkerhet bottnade sig i brist på kunskap och erfarenhet i att stödja 

patienter och anhöriga, men också i känslan av att vara tvingad att följa läkares ordinationer trots 

att de upplevde att detta ledde till ökad smärta för patienter. Enligt en studie av Oberle och 

Hughe, (2000) berodde konflikter och samarbetsproblem mellan sjuksköterskor och läkare på 

skillnader i yrkesroll och fokus i vården. I Grundstein-Amados, (1991) studie framkom det att 

skillnader mellan läkare och sjuksköterskor var att de agerade efter olika värderingar vilket ledde 

till konflikter. I vår studie framkom inget om hur sjuksköterskor använde sina värderingar för att 

komma till beslut. I Grundstein-Amados, (1991) studie agerade läkare och tog beslut genom att 

hänvisa till medicinsk vetenskap, värderade patienters rättigheter, medicinska diagnoser och 

botandet. Sjuksköterskorna i litteraturstudien fokuserade i sin tur på patienters omvårdnad, där att 

inte kunna hjälpa och ge god vård var deras största problem. Även i Cobanoglus och Algers, 

(2004) studie om etiska problem handlade skillnaden mellan yrkesgrupperna om att läkare var 

mer fokuserade på att ha hand om vetenskaplig information relaterat till sjukdomar medan 

sjuksköterskor i vår studie fokuserade på patientens vård och komfort.  



I Grundstein-Amados, (1991), studie framkom det att läkare kände mindre moralstress än 

sjuksköterskor. Detta berodde på att de hade mer kontroll och möjlighet att besluta i svåra etiska 

problem och mindre kontakt med patienten och anhöriga. I en studie av Oberle och Hughe, 

(2000) upplevde läkare att det kunde var svårt att besluta hur de skulle agera eller när de skulle 

avsluta behandling för en patient. De upplevde att de förväntades göra det rätta besluten även när 

det rätta var oklart. Sjuksköterskor i vår studie upplevde moralstress när de upplevde att fel beslut 

var fattat som ökade på patientens lidande eller när läkare inte kunde komma till beslut fort nog.  

I vår studie var resursbrist något som gjorde att sjuksköterskor upplevde mycket moralstress då 

de inte kunde ge den vård de trodde krävdes och kände sig skyldiga att ge till patienten. Läkare i 

Oberles och Hughes, (2000) studie var direkt ansvariga för resursfördelning och upplevde också 

moralstress när de var medvetna att deras beslut om en patient kunde påverka en annan. Det 

kunde tillexempel vara i situationer när det var brist på vårdplatser och beslut att fortsätta vårda 

en patient kunde göra att den andra blev nekad vård. Sjuksköterskor i litteraturstudien upplevde 

också stress på grund av resurs brist men det var relaterat till att de inte kunde ge god vård. De 

var även rädda för att göra fel som kunde skada patienter. 

Den sista kategorin i denna litteraturstudie blev Att skydda sig från känslomässigt lidande. I 

kategorin framkom det att sjuksköterskor hade behov att distansera sig från känslomässigt 

lidande i vården av svårt sjuka och döende människor. Detta ledde till etisk stress och känslor att 

inte kunna göra det bästa för patienter bland sjuksköterskor i studien. I likhet med 

litteraturstudien, upplevde även läkare i Wallaces och Lemaires, (2007) studie att de hade behov 

av att undvika stressfulla situationer för att orka med sitt arbete.  

I vår studie beskrev sjuksköterskor att de försökte utveckla strategier för att lindra sin egen stress 

för att orka fullfölja sina åtaganden. I Isikhans, Comezs och Zafer Danis, (2004) studie framkom 

det att läkare som upplevde mycket stress i arbetet undvek kontakt eller engagemang i patienter, 

på samma sätt som i vår litteratur studie. 

Sjuksköterskor i vår studie upplevde de största känslomässiga påfrestningarna i att vara nära 

lidande patienter, se deras misströstan och önskan att dö. Detta kan jämföras med Isikhans et al., 

(2004) studie där det framkom att läkare som arbetar med patienter med cancerdiagnos upplevde 

stress i interaktion med patienter och anhöriga, speciellt döende patienter. I en studie av Wallace 



och Lemaire, (2007) framkom att samarbete med patienter var huvudkällan till både stress och 

tillfredställelse i arbetet för läkare. Ungefär hälften av läkare i studien uppgav att psykologiskt 

krävande situationer som innefattade lidande, rädsla, risk för misslyckanden och död skapade 

känslomässig stress hos dem. Många läkare i samma studie upplevde att de var nertyngda av 

arbete, led av utmattning, extrem trötthet och skuldkänslor. Likheter med denna studie fanns i 

litteraturstudien där sjuksköterskor var missnöjda och utmattade och fick dåligt samvete när de 

såg att patienten led och hade ont och inte fick den vård de behövde.  

Vidare upplevde sjuksköterskor i vår studie känslomässiga påfrestningar inför de etiska krav som 

fanns i vården. I Kälvemark Sporrongs, Arnetz’, Hanssons, Westerholms och Höglunds, (2007) 

studie framkom det att läkare upplevde att etiska krav och diskussioner om etisk prioritering 

ökade i vården vilket upplevdes som stressande i dagligt arbete. Sjuksköterskor i litteraturstudien 

var missnöjda, utmattade och frustrerade. De upplevde att de inte kunde tillgodose patienter och 

anhörigas krav och förväntningar vilket ledde till dåligt samvete.  

I denna litteraturstudie framkom det att när sjuksköterskor inte får professionellt erkännande och 

stöd av organisationen och kollegor, kan de inte heller påverka de beslut och riktlinjer som tas i 

patient vården. Detta leder till att de inte kan hjälpa patienter och ge dem en god vård, vilket i sin 

tur påverkar dem känslomässigt. Resultatet i litteraturstudien har i denna diskussion styrkts med 

olika studier, där man jämfört läkares upplevelser med sjuksköterskors i litteraturstudien. I 

diskussionen framkom att läkare hade liknande upplevelser som sjuksköterskor, fast de 

fokuserade på olika saker i vården. 

Sjuksköterskor i vår studie upplevde att de inte fick professionellt erkännande för sin profession 

av sina kollegor. De saknade stöd och handledning i sitt arbete, vilket ledde till svårigheter att 

kunna hjälpa patienter och ge dem en god vård. Interventionerna handlade om på vilket sätt man 

kunde förbättra sjuksköterskors arbetssituation, så att de skulle känna sig tillfredsställda med sitt 

arbete. I Sørlies, Kihlgrens och Larsson Kihlgrens, (2004) studie beskrev sjuksköterskor att de 

behövde få bekräftelse och respekt av både kollegor och organisation i sitt arbete. De behövde få 

känna att deras kunskaper och erfarenheter var viktiga och att de behövdes på arbetet. En öppen 

kommunikation mellan olika parter samt tillit till varandra var också viktigt i samarbetet. En bra 

arbetsmiljö med goda relationer mellan kollegor och arbetsledning ledde till att sjuksköterskor 

såg framemot att gå till sitt arbete. Det var också viktigt för sjuksköterskor att få handledning och 



stöd av såväl organisation som kollegor i svåra situationer. Detta ökade deras självförtroende och 

trygghet.  

I en studie av Svantesson, Löfmark, Thorseń, Kallenberg och Ahlström, (2008) beskrev 

sjuksköterskor viktigheten av att få beröm och uppskattning i arbetet av såväl organisation som 

kollegor. Denna studie berättade också om viktigheten att öppet kunna diskutera om olika åsikter 

och problem med varandra. Att samlas till regelbundna träffar för att diskutera om olika problem, 

tillsammans med en ledare som var kompetenta var väsentligt.  

Målet med träffarna var att hitta lämpliga lösningar på problemen och sålunda bidra till ett bättre 

arbetsklimat för all personal. Dessa interventioner kan användas överallt där det förekommer 

kommunikations- och samarbetsproblem bland anställda. 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa analysmetoden sätter människan i centrum och ger ett holistiskt perspektiv. 

Människans upplevelse ses ur ett inifrånperspektiv och ger förståelse för hur andra kan uppleva 

det i sitt kulturella sammanhang (Holloway & Wheeler., 2002). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) skall tillförlitligheten i kvalitativa studier granskas utifrån begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. I denna studie redovisas resultatet tillsammans med citat från 

originaltexten för att stärka trovärdigheten. Pålitlighet handlar om att ge en klar och tydlig 

beskrivning av forskningen som är gjord. Läsaren skall kunna följa författarens tankegångar och 

olika steg i analysarbetet och även kunna utvärdera lämpligheten av resultatet. Enligt Holloway 

och Wheeler (2002) igen hävdar att kvalitativ metod inte är helt pålitlig, eftersom alla människor 

utgår från sin egen livsvärld vilket skiljer sig mellan människor. Hänsyn måste tas till detta, 

eftersom detta kan påverka resultatet (sid.10-11). 

Datainsamlingen i detta arbete bestod av att välja vetenskapliga, publicerade studier, vilket 

innebär att källmaterial som intervjuer, dagboksanteckningar och annan text inte varit tillgänglig 

för oss. Alla artiklar som ingått i vår analys är skrivna på engelska, vilket inte är vårt modersmål. 

Därför är den kunskap vi har i språket inte fullkomlig. Detta kan medföra att feltolkningar kan ha 

förekommit och nyanser kan ha gått förlorade när vi översatt texterna till svenska. Vi har 

granskat nio vetenskapliga artiklar enligt Willman och Stoltz (2006) beskrivning för 



kvalitetsgranskning. Alla artiklar bedömdes ha en hög kvalitet, vilket ökade analysresultatets 

trovärdighet. Felbedömningar angående artiklarnas kvalitet kan ha gjorts, då det inte var så lätt att 

granska vetenskapliga artiklar. Vi har även haft svårigheter att få våra slutkategorier rena, 

eftersom de beskriver nästan samma problem. Vi har dessutom analyserat artiklar som handlar 

om barn, eftersom dessa även beskrev sjuksköterskors upplevelser av etisk stress. Det är möjligt 

att sjuksköterskor reagerar kraftigare känslomässigt i vården av sjuka barn, än vad de gör i vården 

av äldre människor, men detta har vi inte tagit desto mera hänsyn till i vår studie.  

Som metod för analysen av artiklarna användes manifest kvalitativ innehållsanalys baserad på 

Graneheim och Lundman (2004). Metoden är vanlig inom omvårdnadsforskning och utbildning. 

Manifest innehållsanalys beskriver det synliga, faktiska innehållet i texten och är textnära. 

Genom att använda manifest ansats kan läsaren gå tillbaka till ursprungstexten för att kontrollera 

resultatet. Studiens tillförlitlighet förstärks om den kan visa på överförbarhet. Detta innebär att 

resultatet i studien skall kunna föras över till liknande situationer eller miljöer. För att underlätta 

och styrka överförbarheten är det viktigt att ge en tydlig beskrivning av urval, datainsamling, 

analysprocess och en bra presentation av resultat tillsammans med lämpliga citat.  

Extern validitet är viktig enligt Burnard (1991). Detta kan göras till exempel genom att låta någon 

utomstående, som inte är insatt i studien men är bekant med liknande förfaringssätt, läsa 

materialet och ge synpunkter på eventuella brister (Burnard, 1991). För att styrka validiteten i vår 

analys har den granskats av personer som inte är insatta i ämnet, men som är bekant med 

manifest innehållsanalys. Detta har skett på seminarier via Marratech och tillsammans med 

handledare. 

Slutsatser 

Vi har genom denna litteraturstudie fått en djupare förståelse om ämnet sjuksköterskors 

upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet. De problem som beskrivs i denna studie 

förekommer på många arbetsplatser och i flertal länder. Vi har tagit del av sjuksköterskors 

upplevelser på fyra kontinenter och inser att vi har liknande upplevelser som dem. 

Stressrelaterad ohälsa och långtidssjukfrånvaron ökar i vårt samhälle. Det är känt att 

sjuksköterskor är särskilt utsatta på grund av den stress de möter i arbetslivet (Socialstyrelsen 



2003). Genom att lyfta fram sjuksköterskors egna upplevelser kan vi få förståelse och därmed 

hitta interventioner för att förebygga stress och utmattningssyndrom. Med tanke på detta är det 

viktigt att få kunskap kring sjuksköterskors upplevelser av stress i relation till 

arbetstillfredsställelse och att förhindra negativ påverkan på omvårdnaden. Genom att öka 

förståelse för sjuksköterskors upplevelser av stress, kan vi förebygga sjukdom och förhindra att 

sjuksköterskor inte förlorar sin förmåga till god omvårdnad och lämnar yrket (Corey, 2002).  

Vi har kommit fram till i vår diskussion att upplevelserna är liknande hos sjuksköterskor och 

läkare. Detta beror på att de har olika yrkesroller och fokus i vården. Samarbets- och 

kommunikationssvårigheter bottnar i okunskap om varandras arbetsuppgifter. Vi ser att brist på 

professionellt erkännande och stöd från organisation och ledarskap leder till att sjuksköterskor 

upplever etisk stress på grund av att de inte kan ge patienter god vård. Detta i sin tur gör att de 

blir känslomässigt utmattade. Eftersom arbetsledningen inte värnar om sina anställdas hälsa och 

trivsel som den borde göra, leder det småningom till att arbetsplatser förlorar sin personal och 

kanske till och med är tvungna att stänga porten för gott. Med stöd och handledning för såväl 

sjukvårdspersonal som organisation kan detta möjligen förhindras. 
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