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Bakgrund: Sjuksköterskans expertisområde, omvårdnad, kantas av etiska dimensioner och 
sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för sina handlingar. När sjuksköterskan hindras 
från att agera utifrån professionens etiska värderingar uppstår negativa känslor som skapar 
moralisk stress. Moralisk stress har stor betydelse för omvårdnadskvaliteten och 
sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning kring problemet har haft fokus 
på specialistsjuksköterskor. Syftet: Syftet är att beskriva i vilka sammanhang som en 
grundutbildad sjuksköterska upplever moralisk stress. Metod: Med en kvalitativ 
litteraturöversikt har examensarbetets syfte besvarats genom att tio vetenskapliga artiklar 
har analyserats med kvalitativ forskningsmetod. Resultat: Tre huvudteman utmynnades; 
Att inte räcka till, Samarbeta med olika visioner och mål samt Verksamhetens krav som 
hinder. Sammanhangen är när sjuksköterskorna hindras från att arbeta i enlighet med 
etiska värderingar grundade i omvårdnadsmålen, sjuksköterskeprofessionens 
kärnkompetensområden, bland annat personcentrerad vård och teamsamverkan, samt när 
sjuksköterskan inte har möjlighet att beakta patientens självbestämmande. Konklusion: 
Alla sammanhang som ligger till grund för sjuksköterskans upplevelser av moralisk stress 
går inte att eliminera från arbetsplats. Dock kan en medvetenhet och ökad förståelse göra 
att sjuksköterskan och arbetsgivaren kan utveckla strategier för att adekvat hantera dessa 
problem. På så sätt behöver sjuksköterskan inte uppleva att den enda utvägen är att lämna 
arbetsplatsen.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Nursing is the nurse's area of expertise and is bordered by ethical 
dimensions. The nurse has a moral responsibility for her actions. When the nurse is 
prevented from acting on the basis of the profession’s ethical values, negative feelings 
arise that create moral stress. Moral stress is of great importance for the quality of nursing 
and the nurse's job satisfaction. Previous research on the problem has focused on specialist 
nurses. Purpose: The purpose is to describe in which contexts a nurse is experiencing 
moral stress. Method: With a qualitative literature review, the purpose of the thesis was 
answered by analyzing ten scientific articles with a qualitative research method. Results: 
Three main themes emerged; Not enough, Collaborate with different visions and goals as 
well as the institute requirements as obstacles. The context is when the nurses are 
prevented from working in accordance with ethical values based on the nursing goals, the 
core areas of expertise, including person-centered care and team collaboration, and when 
the nurse is not able to take into account the patient's autonomy. Conclusion: All contexts 
that underlie the nurse's experiences of moral stress cannot be eliminated from the 
workplace. However, an awareness and increased understanding can enable the nurse and 
employer to develop strategies to adequately address these problems. In this way, the nurse 

does not have to feel that the only way out is to leave the workplace.  
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INLEDNING 

Dagligen rapporteras det om sjuksköterskebrist och om vilka konsekvenser detta får för 
allmänheten. Det bildas långa väntetider för patienter och skapar brist på vårdplatser när 
det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor per patient i Sverige. Sjuksköterskebristen är 
mångdimensionell, men en anledning är att många sjuksköterskor upplever yrket som 
psykiskt krävande och det orsakar stress vilket bidrar till att de byter karriär. Forskning 
visar även att en orsak till att sjuksköterskor byter arbetsplats eller karriär är på grund av 
moralisk stress. Moralisk stress uppträder när sjuksköterskan är medveten om en etiskt rätt 
handling, men av olika orsaker hindras från att utföra den. Mycket av tidigare forskning 
om moralisk stress har inriktats på specialistutbildade sjuksköterskor. Det kan därför vara 
av vikt att få en fördjupad förståelse för i vilka sammanhang som en grundutbildad 
sjuksköterska upplever moralisk stress. Kunskap och fördjupad förståelse möjliggör 
grunder för reflektion så det kan känns mer hanterbart för sjuksköterskan.  

BAKGRUND 

Sjuksköterskans profession 

Statistiska Centralbyrån (2017) har i en undersökning kommit fram till att den största 
anledningen till att personer väljer sjuksköterskeyrket är att få arbeta med människor och 
ha ett meningsfullt arbete. Att arbeta som sjuksköterska är inte som vilket arbete som helst. 
Det är en profession vilket innebär att yrket innefattar teoretisk kunskap, självständighet 
inom professionen, etiska koder och att det finns kännetecken i professionen som är 
offentligt erkända (Bentling, 2013). För sjuksköterskans profession finns det internationellt 
utarbetade kärnkompetensområden som består av patientcentrerad vård, teamsamverkan, 
evidensbaserad vård, säker vård, informatik och förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling (Furåker & Nilsson, 2013). Yrket är ett ansvarsfullt arbete och 
trovärdigheten för sjuksköterskor är hög hos allmänheten. Sjuksköterskor har omvårdnad 
som ett eget kunskapsområde och ska således vara omvårdnadsexperter. De internationella 
etiska koderna för sjuksköterskeprofessionen har International Council of Nurses (ICN) 
sammanställt för att kunna vägleda världens sjuksköterskor i omvårdnaden, detta med 
tanke på att all omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt 

ansvar för sina handlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Omvårdnad 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att fastställda krav på god vård 
uppfylls. I kraven ingår det att vården ska vara av god kvalitet, grundpelaren är respekt för 
patientens självbestämmande samt integritet. Därtill ska vården främja god kontakt mellan 
hälso- och sjukvårdspersonal och patient (SFS 2017:30). Svensk Sjuksköterskeförening 
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(2016b) beskriver att de övergripande målen för omvårdnaden är att främja hälsa och 
välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att 
patienter som söker hälso- och sjukvården ska få god omvårdnad. Ansvaret omfattar inte 
enbart sjuksköterskornas eget arbete utan ofta samarbetar de med bland annat 
undersköterskor och har även ett kvalitetsansvar för deras omvårdnadsarbete (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Omvårdnadens värdegrund utgår från en existentiell filosofi. Det innebär 
att människan ansvarar för sitt eget liv och har möjlighet att skapa sin livsmening, 
människan är unik och ska bemötas utifrån sina förutsättningar (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016b). 

Människan 

En människa blir patient när personen är i behov av eller får professionell vård. I denna 
situation sätts patienten i ett beroendeförhållande och tillsammans med upplevd ohälsa 
utmanas människans sårbarhet vilket sjuksköterskan ska beakta (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016b). Alla människor är unika och i omvårdnaden är det 
betydelsefullt att sjuksköterskan fokuserar på patienten som en helhet. Det innebär att 
vårda människan och människans kropp med en förståelse för hur patienten upplever sin 
kropp i relation till vårdandet, lidande och hälsa (Lindwall, 2017). Sjuksköterskan ska 
respektera och bevarar patientens integritet, detta kan ske genom att vara lyhörd för 
människans sårbarhet och olikheter. Patientens integritet kan kränkas om omvårdnaden 
inte sker på patientens villkor, det är därför viktigt att ta hänsyn till patientens 
livssammanhang, berättelse och kulturella värderingar. Sjuksköterskans respekt för 
patientens självbestämmande är en viktig del i att bemöta patienten som människa, 
patienten ska ha möjlighet att fatta beslut om sin livssituation. Oavsett yttre omständigheter 
ska sjuksköterskan respektera alla människors värdighet genom att bemöta varje person 

med full respekt för hans eller hennes värde (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).   

Vårdande 

En allmän skyldighet som är fastställd i Patientsäkerhetslagen är att arbetet som hälso- och 
sjukvårdspersonal utför ska ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 
2010:659) I mötet med varje enskild patient behöver sjuksköterskan individanpassa den 
generella vetenskapliga kunskapen om vårdandet. För att sjuksköterskan ska kunna nå 
varje unik patient krävs ett öppet och följsamt sätt. Detta innebär att möta varje individ så 
förutsättningslöst som möjligt och försöka se, lyssna, tänka, känna och förstå varje enskild 
livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). I vårdandet skapas en relation mellan 
sjuksköterskan och patienten, en betydelsefull grund för relationen är förtroende. Patienter 
har ett allmänt förtroende för sjuksköterskor, men för att kunna bibehålla förtroendet och 
stärka det krävs empati, en medvetenhet om deras behov samt ett respektfullt och 
omtänksamt förhållningssätt (Dinç & Gastmans, 2013). Tehranineshat et al. (2019) påtalar 
att vårdande med medkänsla bygger på förtroende men det betonas också att patientens 
engagemang är en viktig del i en god omvårdnad. Sjuksköterskan och patienten behöver 
arbeta i ett nära samspel för att kunna uppnå gemensamma mål som handlar om patientens 
hälsa.  
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En av sjuksköterskans kärnkompetenser är patientcentrerad vård vilket innebär att 
sjuksköterskan i partnerskap med patienten och närstående bedömer patientens 
hälsotillstånd genom att beakta både subjektiva upplevelser samt objektiva data (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Det är patienten som är medelpunkten för vårdandet och 
det är patienten som är expert på sin hälsa och sitt välbefinnande, således är det viktigt för 
sjuksköterskan att samarbeta med och låta patienten vara delaktig i sin vård (Dahlberg & 
Segesten, 2010). I en studie av Ferguson et al. (2013) framgår det att patienterna upplever 
respekt, det vill säga upplevelsen att bli behandlad som en unik person, som det viktigaste 
elementet för en positiv relation mellan patienter, närstående och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Om patienten inte blir delaktig i beslut eller om närstående inte får delta 
i diskussioner upplevs det som brist på respekt. I samarbetet för patientens delaktighet står 
patientens rätt till självbestämmande i fokus men det innebär inte att vården kan bedrivas 
enbart enligt patientens önskemål utan detta vägs mot sjukvårdens ansvar och vårdandets 

etik (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Etik  

Etik och vårdande är omöjliga att skilja på eftersom vårdens mål är att göra det som är gott 
för andra och etik handlar om hur vi bäst ska leva för att åstadkomma det goda och rätta. 
Etiska ställningstaganden och överväganden ingår i all omvårdnad. De etiska värdena 
handlar till exempel om respekt för människovärdet, människans självbestämmande och 
integritet samt värdighet, det handlar om att behandla alla människor rättvist, lindra lidande 
och öka välbefinnande. Dessa etiska värden återfinns även i etiska koder för 
sjuksköterskeprofessionen och i lagstiftning. I ett arbete där det ingår att ta ansvar för 
andra människor är inte personliga värderingar tillräckliga. Ett professionellt arbetssätt 
innebär att känna till yrkesetiska värden. Därav kan en etisk kod ses som något som 
patienterna kan förvänta sig av vården (Sandman & Kjellström, 2018). 
Sammanfattningsvis kan ICN:s etiska kod för sjuksköterskan beskrivas med fyra 
grundläggande ansvarsområden vilket även är omvårdnadens övergripande mål. Dessa är 
att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Koden visar på ett 
tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter och ICN menar att vårdandets natur 
bygger på detta och inkluderar kulturella rättigheter, rätt till liv och egna val (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a).  

Etik och moral är begrepp som ligger nära varandra, en enkel beskrivning av skillnaderna 
mellan begreppen är att moral är relaterat till utförandet och själva handlingen medan etik 
är relaterat till teoretiska reflektioner och överväga handlingen (Stryhn, 2004/2007). 

Moralisk stress 

Det har forskats mycket om moralisk stress inom hälso- och sjukvården sedan begreppet 
först myntades på slutet av 1970-talet. Det finns inte en entydig fastställd definition av 
moralisk stress. Enligt Musto och Rodney (2018) fortsätter utvecklingen av definitionen 
och en full förståelse av konceptet har ännu inte nåtts.  
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Corley et al. (2001) beskriver moralisk stress, utifrån Jametons (1984) definition, som 
smärtsamma känslor som uppstår när sjuksköterskan är medveten om en etisk lämplig 
handling för patienten, men denna kan inte vidtas på grund av olika hinder. Känslorna 
baseras på uppfattningar om vilket moraliskt ansvar sjuksköterskan har och hur 
omständigheterna begränsar de moraliska handlingarna. En utveckling av denna definition 
gjordes av Jameton (1993) som delade in moralisk stress i två former, initial och reaktiv. 
Den initiala formen innebär känslor av frustration, ilska och ångest som sjuksköterskan 
upplever vid konflikter med andra personer om etiska värderingar eller vid organisatoriska 
hinder. Den reaktiva formen är den stress som sjuksköterskan upplever när de inte agerade 
vid de initiala känslorna av moralisk stress. Enligt Oh och Gastmans (2015) kan dessa 
känslor leda till kroppsligt gensvar, känslomässig utmattning och 
personlighetsförändringar gentemot patienterna. Det har identifierat tre kriterier för 
moralisk stress. Det första är att sjuksköterskor blir moraliskt känsliga för patientens 
sårbarhet och vid bristande respekt för patientens självbestämmande. Det andra är att 
externa faktorer hindrar dem från att göra det som de anser är bäst för patienterna. Det 
tredje är när sjuksköterskan tror att hon eller han inte har någon kontroll över situationen 
(Lützén et al., 2003).   

I vetenskaplig forskning kring moralisk stress finns det engelska begreppen moral stress 
och moral distress. Lützén och Ewalds Kvist (2012) har gjort en begreppsanalys kring 
moralisk distress. I denna analys menas att moralisk distress kan förstås ur ett psykologiskt 
perspektiv och moralisk stress främst ur ett fysiologiskt perspektiv. I analysen tas även 
samvetsstress upp i sammanhanget och kan förklaras ur ett teologiskt och filosofiskt 
perspektiv. Ett dåligt samvete upplevs om sjuksköterskan inte agerar enligt sina moraliska 
principer och om denna upplevelse inte går över kan det utveckla samvetesstress. I 
examensarbetet kommer de engelska begreppen moral stress och moral distress att 
översättas till moralisk stress, detta är för att få ett djup på fenomenet och fånga helheten. 
Examensarbetet utgår från Jametons definitioner av moralisk stress och de tre kriterierna 

som Lützen et al. (2003) nämner. 

Det har utvecklats ett mätinstrument (Moral Distress Scale, MDS) för att kunna mäta 
moralisk stress hos sjuksköterskor i relation till sjuksköterskornas tillfredställelse på 
arbetsplatsen och omsättningen i sjuksköterskeyrket. Mätinstrumentet består av frågor som 
har utkristalliserats från forskning kring fenomenet. Corley et al. (2001) som utvecklade 
mätinstrumentet menar att det är väsentligt att inkludera ett mått på moralisk stress i vidare 
forskning kring sjuksköterskans stress relaterat till arbetet, tillfredsställelse på arbetsplatsen 
och avsikt att lämna sitt arbete. Detta med anledning av att 15 procent av de 158 deltagarna 
i studien uppgav att de har lämnat en arbetsplats på grund av moralisk stress. Nathaniel 
(2006) har även uppmärksammat moralisk stress som en väsentlig komponent till att 
sjuksköterskor byter arbetsplats. Nathaniels (2006) studie visar att moralisk stress är en 
bidragande faktor till att sjuksköterskor är missnöjda med sitt arbete. Detta i sin tur kan 
medföra att relationen mellan sjuksköterskan och patienten skadas och kvaliteten på 
omvårdnaden försämras. Pauly et al. (2009) belyser relationen mellan moralisk stress och 
det etiska klimatet, det vill säga hur sjuksköterskorna upplever att etiska frågor bemöts och 
hanteras på arbetsplatsen. Det är betydelsefullt att studera och förstå relationen mellan 
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moralisk stress, etiskt klimat, sjuksköterskornas önskan att lämna arbetsplatsen och vilka 

konsekvenser detta medför till patienten.  

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan har ett ansvarsfullt arbete och många aspekter att ta hänsyn till. 
Huvuduppgiften är en personcentrerad och god omvårdnad. I vårdandet av patienten kan 
olika etiska problem uppstå, samtidigt som det finns faktorer som gör det omöjligt för 
sjuksköterskan att hantera dessa problem. Moralisk stress kan upplevas när sjuksköterskan 
vet vad som är etiskt rätt, men av olika skäl hindras från att agera i en moralisk handling. 
Vid sådana situationer upplever sjuksköterskan negativa känslor, det kan drabba relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten samt försämra vårdkvaliteten för patienten. 
Sammanhang där sjuksköterskor upplever moralisk stress finnas mer eller mindre i alla 
verksamheter, men mycket av tidigare forskning om moralisk stress har fokuserats på 
specialistsjuksköterskor och deras arbetsmiljö, särskilt inom intensivvården. Genom att 
sammanställa och beskriva i vilka sammanhang som en grundutbildad sjuksköterska 
upplever moralisk stress kan denna kunskap användas för att öka förståelsen för problemet. 
Vid fördjupad förståelse av moralisk stress har sjuksköterskan möjlighet att reflektera över 
problemet och på så sätt möta samt hantera det. En ökad förståelse för olika sammanhang 
när sjuksköterskan upplever moralisk stress kan även ha betydelse för arbetsgivaren. Det 
kan bidra till att arbetsgivaren har möjlighet att sätta in åtgärder och bereda möjligheter för 
sjuksköterskan att hantera problemet istället för att uppleva att utvägen blir att lämna 
arbetsplatsen.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva i vilka sammanhang som sjuksköterskan upplever moralisk stress.  
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METOD 

En kvalitativ litteraturöversikt har använts som metod för att besvara syftet. En 
litteraturöversikt görs för att få en överblick över befintlig kunskap om ett specifikt 
problem i sjuksköterskans verksamhetsområde och på så sätt få en uppfattning om vad som 
har studerats (Friberg, 2017b). Kvalitativa studier bedrivs för att få en ökad och fördjupad 
förståelse för ett problem eller fenomen (Friberg, 2017a). Systematiska sökningar efter 
kvalitativa studier kring problemet moralisk stress har gjorts för att skapa en översikt över 
befintlig kunskap och förståelse av problemet.  

Urval 

För att kunna besvara examensarbetets problem och syfte behövs under litteratursökningen 
avgränsningar med inklusions- och exklusionskriterier för att finna relevanta vetenskapliga 
artiklar (Friberg, 2017c). Inklusionskriterier var att artiklarna hade granskats av sakkunniga 
experter inom området, så kallad peer reviewed. Peer reviewed är ett förfarande för att 
säkerställa forskningens kvalitet (Karlsson, 2017). Artiklarna som inkluderades skulle vara 
aktuella och därav begränsades årtalet för publicering till mellan år 2010-2020. Ett annat 
inklusionskriterium var att artiklarna baserades på kvalitativ forskningsmetod för att få en 
djupare förståelse för upplevelserna av moralisk stress. Artiklar som har inkluderats utgår 
från sjuksköterskans perspektiv och var skrivna på engelska. Ett exklusionskriterium var 
om artikeln inriktade studien på specialistsjuksköterskor. Det finns inga exklusionskriterier 
avseende kön, ålder eller antal arbetade år i sjuksköterskeyrket. Geografiska 
exklusionskriterier gjordes inte eftersom sjuksköterskeprofessionen är internationell och så 
även de etiska dimensionerna i yrket. Urvalsresultatet bestående av vetenskapliga artiklar 
har kvalitetsgranskats enligt granskningsfrågor utformade av Friberg (2017c), se bilaga 1.  

Datainsamling 

Datainsamlingen har varit en process bestående av två faser. Den första fasen med en 
inledande sökning gjordes för att skapa en kunskapsgrund för fortsatt sökarbete (Östlundh, 
2017). Den initiala sökningen gjordes i databasen CINAHL med de engelska sökorden 
moral stress, moral distress och nursing för att få en uppfattning om problemet som ska 
studeras. Det gjordes sekundärsökningar via referenser i tidskrifter samt genom att hämta 
information från kurslitteratur och hemsidor.  

I informationssökningens andra fas, den så kallade egentliga informationssökningen, utförs 
systematiska sökningar (Östlundh, 2017).  De systematiska sökningarna gjordes i den 
omvårdvetenskapliga databasen CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health 
Literature) samt databaser för medicinskt inriktad vetenskap som Medline och PubMed. De 
engelska sökorden som användes var moral stress, moral distress, nurs*, experience och 
qualitative, ytterligare sökningar gjordes där moral stress och moral distress byttes ut mot 
ethical challenge och ethical climate. Söktekniker som trunkering och boolesk söklogik 
användes för att förfina sökningarna och urvalet. Vid trunkering avslutades ordet med en 
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asterisk för att fånga ordets alla böjningsformer. Citattecken användes för att koppla 
samman ord. Operatorerna OR och AND användes mellan termerna. Detta är en så kallad 
boolesk söklogik som bildar en specifik söksträng och genererade ett resultat av artiklar 
med relevant innehåll (Östlundh, 2017). Artiklar som ansågs intressanta för 
examensarbetet men inte gick att tillgå via Högskolan i Skövdes bibliotek söktes via 
Google Scholar, om artikeln inte gick att tillgå där exkluderades den på grund av tidsbrist. 
Sökord och kombinationer till sökvägarna samt antal träffar presenteras i bilaga 2. 
Sökningarna i CINAHL, Medline och PubMed resulterade i sammanlagt 385 träffar och 19 
artiklar valdes ut och lästes.  

Efter kvalitetsgranskningen återstod tio artiklar, en artikel valdes bort eftersom det inte 
nämndes om den var godkänd av en etisk nämnd, de andra åtta artiklar som exkluderades 
svarade inte på examensarbetets syfte vid närmare granskning. Granskning av peer 
reviewed för tidskrifterna som har publicerat samtliga vetenskapliga artiklar har 

kontrollerats via Ulrichsweb för att säkerställa en god forskningskvalitet.  

Analys 

Arbetet med att analysera artiklarna har varit en process som har rört sig mellan helheter i 
de olika artiklarna till delar som har skapat en ny helhet utifrån examensarbetet syfte. 
Friberg (2017a) beskriver denna process i fem olika steg, först ska alla artiklar läsas flera 
gånger med öppenhet och följsamhet för att få en helhet av studierna. I det andra steget ska 
artiklarnas resultat läsas för att identifiera nyckelfynden i varje studie. Artiklarna lästes 
först på engelska för att få helheten och förståelsen av studierna, därefter översattes dessa 
till svenska och lästes ytterligare några gånger med fokus på varje studies resultat. Det 
tredje steget i Fribergs (2017a) analysprocess är att sammanställa resultatet i varje studie. 
För att få en överblick skapades ett nytt dokument där sammanställningar av varje studies 
resultat fördes in. Dokumentet skrevs ut i pappersform och vid genomgång av texterna 
började likheter och skillnader mellan studiernas resultat att urskiljas, dessa markerades 
med olika färger. När likheter och skillnader börjar identifieras har analysen nått det fjärde 
steget. Friberg (2017a) belyser då vikten av att examensarbetets syfte är i minnet under 
pendlingen mellan de olika studiernas resultat och de framväxande teman. Stycken som 
hade markerats med olika färgkoder beskrevs med olika nyckelord, dessa nyckelord 
skildrade hur sjuksköterskorna hindrades från att agera i en moralisk handling. 
Nyckelorden bildade initialt 16 olika teman. I det femte och sista steget i analysen ska 
beskrivningar av den nya helheten formas med teman och subteman som svarar på 
examensarbetes syfte (Friberg, 2017a). Examensarbetets resultat började träda fram när 16 
teman blev till 3 teman med 7 subteman och beskrivningar av dessa formulerades. Till slut 
fanns en ny helhet i examensarbetets resultat som kunde beskriva olika sammanhang som 

grundutbildade sjuksköterskor upplever moralisk stress.  
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Etiska överväganden 

I urvalsprocessen måste val och avgränsningar göras, men en ökad risk för att selektivt 
urval kan uppkomma (Friberg, 2017b). Urvalet gjordes med ett öppet och kritiskt 
förhållningssätt så att inte enbart artiklar som stödjer den egna ståndpunkten valdes.  

Forskningsetiken och de etiska överväganden som görs under forskningsprocessen grundas 
på att värna och försvara människors grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 
2017). Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten är kvalitativa studier, detta 
innebär att resultaten ofta kommer från samtal och intervjuer med personer. För att en god 
forskningsetik ska upprätthållas i examensarbetet har det varit av vikt att kontrollera så 
artiklarna som använts har tydliga etiska överväganden eller granskats och godkänts av en 

etisk nämnd innan publicering.  

En litteraturöversikt kan väcka etiska frågor avseende begränsad engelska och 
metodkunskaper, risken blir att artiklarna inte förstås och det blir inte rättvisa bedömningar 
(Kjellström, 2017). En medvetenhet om denna risk för feltolkningar fanns och beaktades 
under hela processen. Artiklarna lästes och analyserades på ett sådant sätt så att innehållet 
inte förvrängdes eller användes i en nedvärderande kontext.  
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RESULTAT 

Analysen av de tio vetenskapliga artiklarna resulterade i följande huvudteman och 

subteman:  

 

Huvudtema Subtema 
Att inte räcka till - Tids- och personalbrist 

- Egna begränsningar 

Samarbete med olika visioner och mål -Samarbete med vårdprofessionell personal 
-Samarbete med patienten och anhöriga 
-Samarbete med arbetsgivaren 

Verksamhetens krav som hinder -Tvetydig skyldighet 
-Administrativa arbetsuppgifter 

Att inte räcka till 

Sjuksköterskan har förväntningar och professionella visioner med etiska värderingar om 
hur en god omvårdnad ska bedrivas. För detta behövs bland annat tid och rätt kompetens. 
Förväntningar på sjuksköterskan finns även från patienten, anhöriga, kollegor samt 
verksamheten. Att försöka förena dessa förväntningar samtidigt som prioriteringar behövs 

gör att sjuksköterskan upplever en känsla av att inte räcka till.  

Tids- och personalbrist 

Att inte räcka till på grund av tidsbrist gör att sjuksköterskan upplever frustration och att 
arbetet känns övermäktigt. Det är inte bara tidsbristen i sig som gör att sjuksköterskan 
hindras från att agera utifrån sina etiska värderingar om vad som är bäst för patienten utan 
det är även anledningarna till att tiden saknas som skapar moralisk stress.  

Det finns många anledningar till tidsbrist inom hälso- och sjukvården, de främsta är 
bemanningsnivåerna med personalbrist och sjukdomsfrånvaro. Enligt sjuksköterskorna 
påverkar tids- och personalbristen omvårdnadskvaliteten och det gör att de upplever 
moralisk stress (Chen et al., 2018; Humphries & Woods, 2015; Maluwa et al., 2012; 
Storaker et al. 2017; Wolf et al., 2016). ). På vissa arbetsplatser, till exempel 
akutmottagningar, finns det tidsramar för många patientrelaterade arbetsmoment vilket 
skapar en tidspress. Läggs det lite mer tid på en patient så fylls väntrummet snabbt upp. 
Tidsbristen gör till exempel att patienterna inte kan få nödvändig information, god och 
säker omvårdnad samt regelbunden tillsyn (Wolf et al., 2016). Den kontinuerliga 
tidsbristen inger en känsla av att arbetsuppgifterna är övermäktiga och sjuksköterskorna får 
inte tid till att reflektera över och utvärdera patienternas hälsotillstånd (Storaker et al., 
2017).  
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Sjuksköterskorna upplever ilska, skuld och ångest för att de är överbelastade. De känner att 
patienternas vård försummas, de vill ge kvalitetsvård men är tvungna att kompromissa med 
vårdandet för att hinna med (Humphries & Woods, 2015). Sjuksköterskorna påtalar att 
personalbristen hindrar dem från att utveckla vårdande relationer med patienterna. På 
grund av tidspressen utför de patientnära arbetsuppgifter rutinmässigt och påtalar att det då 

finns en ökad risk för att förändringar i patienternas tillstånd missas (Carman et al., 2019).  

Att sjuksköterskor upplever arbetsbelastningen och tidsbristen som övermäktig kan även 
förklaras av att patienterna har multipla sjukdomar och behöver mycket omvårdnad 
(Humphries & Woods, 2015; Zheng et al., 2015). Patientvolymen och ett ansvar för fler 
patienter är ett annat resultat av tids- och personalbrist som leder till upplevd moralisk 
stress (Chen et al., 2018; Humphries & Woods, 2015; Maluwa et al., 2012; Storaker et al. 

2017; Wolf et al., 2016). 

Otydligheter i sjuksköterskans roll och kompetensområde skapar även tidsbrist och 
frustration hos sjuksköterskan, de upplever sig tvungna att ansvara för trasig teknik och 
läkarens schema. På grund av tidsbristen upplever de att kompetensnivån inte kan hållas på 

samma höga nivå som de önskar (Carman et al., 2019). 

Egna begräsningar 

Sjuksköterskorna kan uppleva en känsla av att inte räcka till om kunskap, kompetens eller 
erfarenhet saknas. Om sjuksköterskorna hindras från att kunna bedriva god omvårdnad på 

grund av kunskap- eller kompetensbrist kan de uppleva moralisk stress.  

Otillräcklig kunskap om till exempel adekvat smärtbehandling eller en känsla av att inte 
kunna hjälpa patienten att hantera sin smärta skapar moralisk stress hos sjuksköterskan. 
Om utbildning avseende smärthantering saknas kan vanliga fördomar gentemot patienter 

med smärta uppstå vilket kan försvåra omvårdnaden (Bernhofer et al., 2015).  

Ett annat exempel på egna begränsningar är att sjuksköterskorna vid vård av patienter i 
livets slutskede upplever bristande självförtroende, de tvivlar på sin kunskap och 
kompetens. De anser att patienterna är i stort behov av god omvårdnad i dessa situationer, 
men på grund av ett sviktande självförtroende hindras sjuksköterskorna från att utföra 
detta. Det är särskilt de yngre sjuksköterskorna som upplever en maktlöshet i denna 
situation, men samtidigt känner de en entusiasm över att vårda patienterna. De äldre 
sjuksköterskorna med flera års erfarenhet har fortfarande känslor av maktlöshet men deras 
humör påverkas inte lika mycket av det (Zheng et al., 2015). Äldre och erfarna 
sjuksköterskor påtalar att inhyrda sjuksköterskor och nyanställda sjuksköterskor utan 
erfarenhet kan upplevas som en extra börda istället för en tillgång vilket gör att de äldre 
och erfarna sjuksköterskorna känner att de får ännu mindre kontroll över arbetsuppgifterna 

(Storaker et al., 2017).  

Bristande kompentens hos sjuksköterskan kan uppstå när patienter med andra sjukdomar 
än vad avdelningen är specialiserade inom läggs in på grund av att det finns en ledig 
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vårdplats. Sjuksköterskorna upplever en frustration över att inte kunna tillhandahålla 
lämplig vård för dessa patienter eftersom de inte har tid eller möjlighet till vidareutbildning 
(Chen et al., 2018). Att patienter får vänta på att personal med rätt kompetens är tillgänglig 
även om sjuksköterskorna hade kunnat hjälpa dem är också en situation som gör att 
sjuksköterskorna upplever moralisk stress. Frustration upplevs även när inte alla 
sjuksköterskor erbjuds lika stora möjligheter till vidareutbildning på grund av att chefen 
favoriserar vissa sjuksköterskor (Maluwa et al., 2012).  

Samarbeta med olika visioner och mål 

I patientens totala vård är det flera olika vårdprofessioner och personer inblandade. 
Sjuksköterskan ska respektera patientens rätt till sina egna beslut och anhörigas önskemål. 
När dessa personer har olika åsikter och mål med patientens vård kan sjuksköterskan 
hindras från att utföra etiskt lämpliga handlingar vilket leder till frustration, maktlöshet, 

skuld och till slut moralisk stress. 

Samarbete med vårdprofessionell personal  

Frustration och maktlöshet kan upplevas när patientens omvårdnadsbehov inte blir 
tillgodosett på grund av att det förekommer professionella konflikter mellan läkarna och 
sjuksköterskorna (Maluwa et al., 2012). Den rådande hierarkin som kan finnas inom hälso- 
och sjukvården där sjuksköterskorna är underordnade läkarna resulterar i att 
sjuksköterskorna inte vågar diskutera med läkarna och de upplever sig begränsade i sina 
arbetsuppgifter (Ko et al., 2019). Sjuksköterskorna upplever att de har olika mål med 
patientens vård och att läkarna inte bryr sig om patientens omvårdnad (Wolf et al., 2016). 
Sjuksköterskorna kan i dessa sammanhang känna sig rädda för läkarna och vill inte göra 
dem upprörda (Edwards et al., 2013).  Läkarna kan uppträda dominant och när de misstror 
sjuksköterskornas beslut leder det till bristande autonomi för sjuksköterskorna. När 
sjuksköterskorna i dessa sammanhang inte kan få fatta de bästa omvårdnadsbesluten för 
patienterna upplever de moralisk stress (Carman et al., 2019). Sjuksköterskorna upplever 
en maktlöshet när de ibland inte kan tillhandahålla vissa medicinska tjänster på grund av en 
annan åsikt från läkarna. Sjuksköterskorna känner att de inte är fria att fatta beslut i 
enlighet med sin yrkeskompetens vilket skapar en moralisk stress (Chen et al., 2018). Det 
händer ofta att sjuksköterskorna tar på sig skulden och anser att de har försummat 
patienterna när läkarna beslutar om att skriva ut patienterna för tidigt trots att de är 
allvarligt sjuka (Storaker et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplever moralisk stress när läkarna beslutar om att ge alltför aggressiva 
behandlingar till patienterna eller om behandlingarna orsakar onödigt lidande (Edwards et 
al., 2013). Det kan även uppstå situationer när sjuksköterskorna på läkarnas 
rekommendation eller order måste administrera läkemedel som patienterna inte vill ha eller 
att de får ge patienterna alltför aggressiva behandlingar (Chen et al., 2018). Det är även 
moraliskt svårt för sjuksköterskorna att medverka i vården när läkarna beslutar om fortsatt 
medicinering och att behandlingar påbörjas samt kvarstå ända till dagen innan patienten 
avlider (Storaker et al., 2017). Vid patientens slutskede i livet kan sjuksköterskorna 



12 

 

uppleva att läkarna beslut om fortsatta återupplivningsförsök och att patienten får assistans 
för att bibehålla tillfälliga vitala parametrar endast ökar patientens lidande (Ko et al., 
2019).  

Tillgängligheten till läkarna är en annan situation som kan skapa en moralisk oro hos 
sjuksköterskorna (Bernhofer et al., 2015; Edwards et al., 2013). Tillgängligheten kan bero 
på att läkarna inte är anträffbara, men ibland kan det bero på att de vägrar att träffa 
patienten. Det kan även uppstå kommunikationssvårigheter eller att sjuksköterskorna inte 

får nödvändiga direktiv från läkarna (Bernhofer et al., 2015).  

Samarbetet mellan sjuksköterskor kan också vara en grund till moralisk stress, till exempel 
när sjuksköterskorna har olika synsätt på vad som är viktigt och ska prioriteras i 
omvårdnaden (Storaker et al., 2017). 

Samarbete med patienten och anhöriga 

Sjuksköterskorna upplever moralisk stress när patienternas egna beslut om mediciner och 
behandlingar inte är förenliga med patienternas eget bästa (Ko et al., 2019). Det kan även 
förekomma situationer när sjuksköterskorna är medvetna om patientens önskemål men 
anhöriga insisterar på till exempel livsförlängande behandling. I detta sammanhang anser 
sjuksköterskorna att anhörigas önskemål strider mot patientens önskan samt inte ökar 

patientens livskvalitet och är meningslöst för livslängden (Chen et al., 2018).  

Samarbeta med arbetsgivaren 

Samarbetet mellan arbetsgivare och sjuksköterskor kan påverkas genom att 
sjuksköterskorna upplever att cheferna inte engagerar sig i problematik rörande patientens 
hälsa och säkerhet, utan att det endast är ekonomiska frågor som står i fokus (Edwards et 
al., 2013). Moralisk stress kan uppstå när sjuksköterskorna inte kan ge den vårdnivå som 
patienten behöver på grund av chefens orealistiska förväntningar och fokus på 
verksamhetens mätvärden istället för patientens hälsa (Wolf et al., 2016). Chefernas attityd 
är också en viktig komponent i sjuksköterskornas upplevelser av moralisk stress (Edwards 
et al., 2013; Humphries & Woods, 2015; Maluwa et al., 2012; Wolf et al., 2016). Det kan 
för det första handla om att sjuksköterskorna upplever att det är svårt att prata med 
cheferna och de är rädda för att trampa dem på tårna (Edwards et al., 2013). För det andra 
kan det vara att sjuksköterskorna får negativa och personliga kommentarer när de uttryckte 
sin oro för patientsäkerheten (Humphries & Woods, 2015). Det tredje kan vara att cheferna 
inte visar respekt och uppskattning, det kan även handla om att cheferna favoriserar 
personal vid lönesättning eller möjlighet till vidareutbildning samt ger vissa fördelaktiga 
scheman (Maluwa et al., 2012). Det fjärde kan vara att sjuksköterskorna övervakas av 
cheferna och blir ifrågasatta om varför de inte arbetar snabbare (Wolf et al., 2016). Om 
sjuksköterskorna upplever att de inte får stöd och gehör från cheferna skapas en moralisk 
stress (Humphries & Woods, 2015; Edwards et al., 2013; Maluwa et al., 2012; Storaker et 

al., 2017; Wolf et al., 2016).  
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Verksamhetens krav som hinder  

Verksamheter inom hälso- och sjukvården styrs av övergripande politiska beslut. Dessa 
regler och policys kan vid patientnära vård vara svåra att följa ur ett etiskt perspektiv när 
sjuksköterskan ser vilka konsekvenser det blir för patienterna.  

Tvetydig skyldighet 

Sjuksköterskorna upplever en ständig skyldighet, det kan vara gentemot verksamheten och 
patienten samt mot den aktuella patienten på avdelningen och den framtida patienten som 
är på väg till avdelningen. Ett exempel är att sjuksköterskorna behöver uppfylla nationella 
beslut om patienternas snabba flöde genom sjukhuset. Det nationella beslutet är taget för 
att så många patienter som möjligt ska erhålla vård vilket sjuksköterskorna vill uppnå, men 
samtidigt vill de uppfylla sina professionella och etiska omvårdnadsmål för de patienter 
som redan befinner sig på avdelningen. Vid överflyttning av en patient till en annan 
avdelning kan patientrelaterade arbetsuppgifter, både administrativa och vårdrelaterade, 
lämnas ofärdiga. Sjuksköterskorna befarar även att dessa nationella flödesmål gör att det 
finns risk för att patienterna skrivs ut för tidigt vilket också skapar en moralisk stress för 
dem (Humphries & Woods, 2015). Att på grund av andra organisatoriska skäl vara tvungna 
att flytta patienter från en avdelning till en annan gör att vissa patienter hamnar på 
avdelningar med ett annat rådande kompetensområde. I dessa situationer upplever 
sjuksköterskorna att de inte kan tillhandahålla en god vårdkvalitet för patienterna och det 
skapar en moralisk stress för dem (Chen et al., 2018).  

Sjuksköterskorna påtalar att de kan identifiera olika etiska utmaningarna i situationer när 
de inte skyddar patienternas integritet, men på grund av omständigheterna kan de inte ta itu 
med dessa. De börjar istället ignorera den etiska aspekten i omvårdnadssituationerna och 
samtidigt prioritera de uppgifter som krävs av verksamheten på bekostnad av deras egna 

professionella värderingar (Storaker et al., 2017). 

En konflikt mellan organisatoriska värderingar och sjuksköterskans värderingar 
uppmärksammas genom att de upplever att budgeten är prioriterad före patientsäkerheten 
(Humphries & Woods, 2015). Att budgeten är för liten och att det aldrig finns ekonomi till 
att satsa på förbättringar är en annan grund för moralisk stress hos sjuksköterskorna 
(Edwards et al., 2013). Brist på nödvändig utrustning och material gör att sjuksköterskorna 
inte kan tillhandahålla god omvårdnad (Maluwa et al., 2012). Sjuksköterskornas 
uppfattningar om att verksamhetens fokus på prestandamätningar uppväger patienternas 
tillstånd och patientsäkerheten leder till moralisk stress (Wolf et al., 2016). När 
verksamheten enbart är fokuserad på ekonomin kan det hända att sjuksköterskorna ibland 
fattar beslut och gör prioriteringar enligt ekonomiska och politiska överväganden snarare 
än patientens tillstånd vilket skapar en moralisk stress inom dem (Carmen et al., 2019). Det 
kan även hända att de väljer att inte följa verksamhetens regler för att skydda patienten 
eller sig själva och även det skapar en moralisk stress (Maluwa et al., 2012).  
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Administrativa arbetsuppgifter 

Sjuksköterskorna upplever en stor frustation av kraven på dokumentation och 
administrativa arbetsuppgifter, att ett korrekt ifyllt formulär är mer värdefullt än god 
omvårdnad (Carman et al., 2019). De upplever att de måste välja mellan god omvårdnad 
eller god dokumentation (Wolf et al., 2016). Sjuksköterskorna uppger att de har en 
skyldighet att genomföra allt för stora och allmänna administrativa uppgifter samt 
skriftliga uppdrag som påverkar kvaliteten på patienternas omvårdnad (Chen et al., 2018). 

Resultatsammanfattning 

Det finns olika sammanhang där sjuksköterskorna upplever moralisk stress i form av att de 
hindras från att agera utifrån etiskt lämpliga handlingar och känner bland annat frustration, 
maktlöshet och skuld. Det kan vara att sjuksköterskan upplever att hon eller han inte räcker 
till för patienternas behov på grund av personal- eller tidsbrist och att arbetsbelastningen 
känns övermäktig. Den egna begränsningen i form av bristande kunskap, kompetens eller 
erfarenhet är ett annat sammanhang som utgör moralisk stress.  

I patientens totala vård krävs det samarbete mellan såväl olika vårdprofessioner som 
mellan sjuksköterskan och patienten samt anhöriga. När detta samarbete inte fungerar eller 
om det finns oklara mål med patientens vård upplever sjuksköterskan moralisk stress. 
Samarbetet mellan sjuksköterskan och chefen är också ett sammanhang som kan skapa 
moralisk stress eftersom de ofta har olika visioner om vad som ska prioriteras i 
verksamheten. 

Arbetet inom hälso- och sjukvården består av ständiga prioriteringar och vid dessa beslut 
skapas tvetydiga känslor hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan vill följa sina etiska 
värderingar och prioritera patienternas behov och omvårdnad istället för verksamhetens 
budget. Krav från verksamheten står ofta i konflikt hos sjuksköterskan som känner sig 
pressad från chefer och verksamhetens ekonomiska prioriteringar kontra patientens 
trygghet och omvårdnad.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En induktiv design var starten för examensarbetet. Priebe och Landström (2017) beskriver 
att när en design görs inför en forskningsstudie så fattas beslut om utgångspunkten för 
studien. En induktiv metod innebär att observera och studera fenomenet på ett 
förutsättningslöst sätt för att sedan beskriva det på ett så korrekt sätt som möjligt och 
utifrån det dra slutsatser. Priebe och Landström (2017) påtalar att det finns diskussioner 
kring att det inte går att studera ett fenomen helt förutsättningslöst och att det oftast startar 
någonstans i teorin och en förförståelse. Alternativet till induktiv forskning är deduktiv 
som har sin utgångspunkt i vetenskapliga teorier om fenomenet. Den deduktiva metoden 
börjar med en hypotes eller ett antagande som baseras på tidigare teorier och på det sättet 
undersöka om något är eller fungerar på ett visst sätt. Det har varit examensförfattarens 
avsikt från början att undersöka fenomenet moralisk stress med ett ”öppet sinne” även om 
den induktiva designen kan betraktas som en svaghet eftersom det inte går att helt 
förutsättningslöst göra en litteraturöversikt. En viss kunskap om moralisk stress måste 

inhämtas för att kunna välja relevanta sökord till urvalsprocessen.  

Den induktiva designen övergick sedan till att examensarbetets författare reflekterade över 
och beaktade sin förförståelse för fenomenet under hela processen. Pålitligheten i 
examensarbetet kan påvisas genom att förförståelse har beaktats under hela 
examensarbetets gång (Mårtensson & Fridlund, 2017). Förförståelsen var 
erfarenhetsmässigt relativt liten eftersom tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete var 
begränsad hos examensarbetets författare. Förförståelsen för moralisk stress kan 
införskaffas i många andra sammanhang, men den upplevdes ändå förhållandevis liten. 
Mårtensson och Fridlund (2017) belyser att en förförståelse kan skapas vid den initiala 
gedigna litteraturgenomgång inför examensarbetet genom att ögat, minnet och tankar 
sedan söker sig till sådant som redan är bekant. Detta kan i sin tur minska den 
vetenskapliga kvaliteten i examensarbetet om inte författaren kontinuerligt arbetar och 
reflekterar över det. Förförståelsen kan även grundas av vad media rapporterar om stress 
inom hälso- och sjukvården. Fenomenet har även varit närvarande under 
sjuksköterskeutbildningens gång eftersom all omvårdnad har en etisk dimension. När 
sammanhang har uppkommit under sjuksköterskeutbildningen där moraliska handlingar 
har hindrats av olika anledningar har det inte reflekterats på ett djupare plan och har inte 

benämnts med begreppet moralisk stress.  

Syftet med examensarbetet var att öka förståelsen för olika sammanhang där en 
grundutbildad sjuksköterska upplever moralisk stress och sammanställa tidigare forskning 
till en ny helhet. En kvalitativ litteraturöversikt valdes därför som metod enligt Fribergs 
modell (2017a). Underlaget till den kvalitativa litteraturöversikten var begränsat, om 
artiklar med kvantitativ metod hade inkluderats och att examensarbetet således grundades 
på en mixad metod hade möjligtvis ett större antal vetenskapliga artiklar kunnat inkluderas. 
Deltagarantalet i kvantitativa studier är oftast större än i kvalitativa vilket då skulle kunna 
bidra till att både en ökad förståelse för problemet skapades och samtidigt kunna påvisa hur 
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frekventa och utbredda dessa sammanhang är i världen. Detta skulle möjligtvis kunna öka 
examensarbetets överförbarhet och trovärdighet. Med tanke på att underlaget till 
litteraturöversikten var begränsat hade en annan metod för att fånga fenomenet varit att 
intervjua grundutbildade sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress samt i vilka 
sammanhang detta erfars. Examensarbetets författare fann att denna metod inte var aktuell 
eftersom det troligen skulle kräva längre tid att utföra än vad som är avsatt för ett 
examensarbete på kandidatnivå. Det skulle även krävas mer kunskap och erfarenhet om 
forskning och metodförfarandet hos examensarbetets författare samt ett samarbete med fler 
författare.  

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i examensarbetets resultat gjordes i Norge, 
Kina, Nya Zeeland, Kanada, Brasilien, Malawi samt vardera två i USA och Taiwan. 
Visserligen finns skillnader i sjukvårdssystemen vilket kan göra att överförbarheten av 
resultatet till andra länder, till exempel Sverige, är begränsad. Det finns delar i 
examensarbetets resultat som inte handlar om sjukvårdssystemet utan om andra 
sammanhang vilket kan överföras till svenska förhållanden.  

Ett annat inklusionskriterium i urvalsprocessen var att examensarbetets resultat skulle 
baseras på aktuell forskning och en begränsning på tio år gjordes. Moralisk stress är ett 
relativt nytt fenomen och begreppet uppkom först på slutet av 1970-talet. Möjligen skulle 
vissa hinder som identifierades för sjuksköterskan då även kunna vara aktuella än idag, 
men med hänsyn till hur samhället har utvecklats sedan 1970-talet och att hälso- och 
sjukvården följer samma förändringstakt så ansågs begränsning på tio år vara aktuell för att 

få ett resultat som gick att omsättas till hur dagens hälso- och sjukvård ser ut. 

Centralt i en litteraturöversikt är sökorden för datainsamlingen (Henricson, 2017). 
Fenomenet moralisk stress översattes till engelska orden moral stress och moral distress. 
Examensarbetets syfte var ur ett sjuksköterskeperspektiv och därför inkluderades nurs* 
med en asterisk för att få med ordets alla böjningsformer. Upplevelser översattes till 
experience. För att sortera ut andra studier än kvalitativa så användes ordet qualitative. 
Kanske borde det ha övervägts om det skulle stått i kontext med studier och att sökordet 
borde varit ”qualitative studies”. Sökordskombinationer var nödvändiga för att begränsa 
antalet träffar och få relevanta artiklar till urvalet. Vid den egentliga litteratursökningen 
med ovannämnda sökord hittades två vetenskapliga artiklar med titlar utan moralisk stress, 
men etiska utmaningar och etiska klimat. Ytterligare sökningar gjordes då med dessa 
sökord översatta till ”ethical challenges” och ”ethical climate” för att undersöka om 

ytterligare vetenskapliga artiklar gick att finna. Dessa sökningar skedde utan framgång.  

Det gjordes fyra sökningar i databasen CINAHL, en sökning i vardera PubMed och 
MEDLINE. Enligt Henricson (2017) ökar chansen till att finna relevanta artiklar genom att 
använda flera olika databaser och flera sökningar kan stärka examensarbetets trovärdighet. 
Flera vetenskapliga artiklar återkom under de olika sökordskombinationerna och i de olika 
databaserna. Att samma artiklar återfinns i olika sökordskombinationer kan även detta öka 

resultatets sensitivitet samt trovärdighet (Henricson, 2017).  
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De vetenskapliga artiklarna som utgör grunden i examensarbetets resultat har 
kvalitetsgranskats med granskningsfrågor avsedda för kvalitativa studier av Friberg 
(2017c). Redan i designarbetet inför examensarbetet beslöts det att denna 
kvalitetsgranskning skulle utföras. Detta för att i ett tidigt skede säkerställa den 
vetenskapliga kvaliteten genom att reflektera över teoretiska, empiriska och etiska kriterier 
i valda artiklar. Genom detta förfarande kan den nya helheten och kunskapen som 
utvecklas i examensarbetets resultat bedömas trovärdig och pålitlig (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Samtidigt som detta skedde kunde en ökad kunskap om artiklarnas 
kontext inhämtas. En tabell skapades över analyserade artiklars syfte, perspektiv, metod 
och resultat samt hur hög vetenskaplig kvalitet varje artikel ansågs ha. 
Granskningsfrågorna bestod av 14 frågor. En artikel ansågs ha hög vetenskaplig kvalitet 
om det gick att besvara 12 frågor, det vill säga över 85 procent. Samtliga artiklar 
uppskattades ha hög vetenskaplig kvalitet eftersom 12 eller fler frågor har kunna besvaras 
under granskningen. Att författaren till examensarbetet ensam har granskat artiklarna kan 
ses som en svaghet, men det kan även betraktas som en styrka eftersom 
granskningsförfarandet har varit konsekvent. Artiklar som inte hade hög kvalitet 
exkluderades och tio artiklar återstod till analysfasen. Tio artiklar eller fler anses vara 
tillräckligt för att besvara examensarbetets syfte och få fram ett resultat. Under 
kvalitetsgranskningen beaktades de vetenskapliga artiklarnas etiska resonemang och att 

studierna till samtliga artiklar har godkänts av en etisk nämnd.  

Analysen av de vetenskapliga artiklarna skedde i fem steg enligt en modell av Friberg 
(2017a). För vetenskaplig forskning är det viktigt att analysen av insamlad data sker på ett 
systematiskt sätt med en teoretisk utgångspunkt för hur insamlad data ska tolkas. 
Bekräftelsebarheten ökar om en tydlig beskrivning av analysprocessen finns (Mårtensson 
& Frilund, 2017). Att använda Fribergs (2017a) analysprocess kan därmed öka 

trovärdigheten och bekräftelsebarheten i examensarbetet.  

En ökning av pålitligheten kan även påvisas av att det under examensarbetets gång har 
funnits tillgång till handledare och studenter i handledningsgrupp (Mårtensson & Frilund, 
2017). Dessa personer har hjälpt examensarbetets författare att kontrollera om 

examensarbetet har svarat på syftet och om resultatbeskrivningarna är rimliga.  

Målsättningen för examensarbetet var inte vetenskaplig publicering. Enligt Mårtensson och 
Frilund (2017) är det svårt att uppnå de krav på vetenskaplig kvalitet som finns för 
vetenskaplig publicering i ett examensarbete. De svagheter som har redovisats och belysts i 
examensarbetets metoddiskussion påvisar en insikt om detta hos examensarbetets 
författare. Att inget har dolts, maskerats eller gjorts osynligt ökar trovärdigheten och den 

vetenskapliga kvaliteten (Mårtensson & Frilund, 2017). 

Resultatdiskussion 

I examensarbetets resultat framkommer tre huvudteman; Att inte räcka till, Samarbeta med 
olika visioner och mål samt Verksamhetens krav som hinder. Dessa huvudteman belyser 
sammanhang när sjuksköterskan hindras från att agera utifrån vad som anses vara etiskt 
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rätt i en situation. Det är inte bara sjuksköterskorna som lider när moralisk stress uppstår, 
patienterna blir också lidande eftersom omvårdnaden på ett eller annat sätt försummas. 
Examensarbetets författare vill belysa att fenomenet moralisk stress kan betraktas som ett 

mångdimensionellt problem utan en tydlig och fastställd definition.  

Känslan av att inte räcka till i vårdandet av patienter anser examensarbetets författare 
kunna kopplas till ett kriterium för moralisk stress som Lützen et al. (2003) har identifierat. 
Det är att moralisk stress uppstår när sjuksköterskan blir moralisk känslig för patientens 
sårbarhet (Lützen et al., 2003). När en människa blir patient så sätts han eller hon i ett 
beroendeförhållande och vid samtidig upplevd ohälsa utmanas patientens sårbarhet 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Tids- och personalbristen som framkommer i 
examensarbetets resultat påvisar sjuksköterskans moraliska känslighet för patientens 
sårbarhet genom att sjuksköterskorna upplever att de försummar patienterna och deras 
omvårdnad. Bland annat upplever sjuksköterskorna att de inte har tid att utveckla vårdande 
relationer med patienterna. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdande relation 
måste utvecklas för att kunna stödja patienten i sin hälsoprocess. I mötet med patienten ska 
sjuksköterska försöka se, lyssna, tänka, känna och förstå varje enskild livsvärld. 
Examensarbetets författare reflekterar över att tidsbristen möjligen utgör en psykisk stress 
hos sjuksköterskan. Stressen kan medföra att sjuksköterskan inte har möjlighet att vara 
närvarande med alla sina sinnen i mötet med patienten och det i sin tur ger en upplevelse 

av moralisk stress.   

Vid tidsbrist kan det hända att sjuksköterskorna utför patientnära vårdmoment rutinmässigt 
och att de kompromissar vårdandet så vårdkvalitet påverkas. Examensarbetets författare 
påtalar att det inte framkommer i examensarbetets resultat hur patienterna upplever dessa 
situationer. Det kan därav vara svårt att fastställa om omvårdnaden försummas och hur 
patienterna blir lidande. Centralt för relationen i vårdandet är tillit vilket växer fram när det 
finns värme, respekt, förtroende, acceptans och pålitlighet (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016b). Författaren till examensarbetet menar att det vid tidsbrist och rutinmässiga 
vårdmoment lätt kan leda till att vårdandet sker utan värme och respekt vilket kan göra att 
patienten upplever ett minskat förtroende för sjuksköterskorna och tilliten till vårdandet.  

Personcentrerad vård är en viktig komponent i sjuksköterskans profession och en del av 
sjuksköterskans kärnkompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Det är 
patienten som är vårdandets medelpunkt och expert på sin hälsa (Dahlberg & Segesten, 
2010). I omvårdnaden är det betydelsefullt att sjuksköterskan har en förståelse för hur 
patienten upplever sin kropp i relation till vårdande, lidande och hälsa (Lindwall, 2017). I 
examensarbetets resultat framkommer det att sjuksköterskorna upplever att de inte hinner 
reflektera och utvärdera patienternas hälsotillstånd. Vid tidsbristen som påvisas i 
examensarbetet reflekterar examensarbetets författare över att det kan vara svårt för 
sjuksköterskan att finna tid att bemöta patienten som vårdandets medelpunkt och att utgå 
från patientens upplevelser. Vid dessa tillfällen kan sjuksköterskorna uppleva att 
omvårdnadskvaliteten påverkas och det skapar en moralisk stress. Vidare går tankarna hos 
examensarbetets författare att god omvårdnad i dessa sammanhang kan definieras i att 
sjuksköterskorna vill arbeta mot de övergripande omvårdnadsmålen och ICN:s etiska 
koder. Att arbeta med att återställa och främja patientens hälsa, förebygga sjukdom och 
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lindra patientens lidande är målet med all omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017a). Examensarbetets författare reflekterar kring om upplevelser av moralisk stress som 
grundar sig i frustration och maktlöshet på grund av tidsbrist även kan kopplas till hur 
engagerad varje enskild sjuksköterska är för omvårdnaden. Det kan vara möjligt att 
sjuksköterskans ambitionsnivå är en faktor för hur frekvent och påtaglig moralisk stress 

blir.  

Ett annat sammanhang som framkommer i examensarbetets resultat är att sjuksköterskorna 
upplever moralisk stress när de känner att kunskapen eller kompetensen inte räcker till. 
Detta sammanhang kan kopplas till två kriterier som Lützen et al. (2003) beskriver. Det är 
sjuksköterskans moraliska känslighet för patientens sårbarhet och när sjuksköterskan tror 
att hon eller han inte har någon kontroll över situationen (Lützen et al., 2003). Ett viktigt 
och tydligt exempel på att det inte alltid är den enskilda sjuksköterskan som brister i sin 
yrkesroll är när en patient blir inlagd på en avdelning och har andra sjukdomar än de 
sjukdomar som avdelningen är specialiserad inom. Allt som sker i vårdandet av patienter 
måste vara förankrat och byggt på vetenskap och beprövad erfarenhet (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Det är även en allmän skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal som är 
fastställt i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). Sjuksköterskans yrkesroll är självständig 
vilket bland annat innebär att sjuksköterskan har ett eget ansvar för att arbeta 
kunskapsbaserat och följa ny utveckling i forskningen för att kunna ge patienterna vård 
med hög kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Examensarbetets författare 
reflekterar över att frustrationen möjligen accentueras hos sjuksköterskan i dessa 
sammanhang på grund av en känsla av maktlöshet. Denna maktlöshet kan bero på att det är 
omständigheter i verksamheten som bidrar till sjuksköterskans kunskaps- och 
kompetensbrist. Sjuksköterskorna sätter ett högt värde på att kunna upprätthålla sin 
kompetens inom det praktiska området och värderar ansvaret för sin egen praxis högt 
(Monroe, 2019). I examensarbetets resultat visas det att tidsbrist eller otillräckliga 
möjligheter var anledningar till att vidareutbildningar inte skedde. I Monroes (2019) studie 
framkommer det att sjuksköterskor inte frivilligt deltar i aktiviteter som är till för att 
identifiera deras styrkor inom omvårdnaden och identifiera områden som behöver 
förändras för att omvårdnadskvaliteten ska öka. Förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling är en del av sjuksköterskornas kärnkompetensområde (Furåker & 
Nilsson, 2013). Examensarbetets författare reflekterar över att denna inställning hos 
sjuksköterskorna missgynnar utvecklingen av förbättringsarbetet inom omvårdnaden och 
omvårdnadskvaliteten försämras. Detta kan medföra att sjuksköterskorna upplever 
frustration och moralisk stress uppstår. Vidare resonerar examensarbetets författare att 
detta är en grogrund till moralisk stress som sjuksköterskorna kan påverka om de får 
möjlighet att reflektera kring var känslor av maktlöshet och frustration har sitt ursprung.  

Att nyutbildade sjuksköterskor upplever bristande självförtroende och att de tvivlar på sin 
kunskap och kompetens i viktiga omvårdnadsmoment är något som framkommer i 
examensarbetets resultat. Det framkommer även att äldre och mer erfarna sjuksköterskor 
kan uppleva en extra börda och förlorad kontroll när de arbetar med nyanställda 
sjuksköterskor utan erfarenhet. När Silén et al. (2011) studerade hur mätinstrumentet 
Moral Distress Scale (MDS) kunde undersöka moralisk stress i svensk sjukvård visar ett 
resultat att svenska sjuksköterskor upplever moralisk stress när de arbetar med en 
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sjuksköterskekollega som de anser inte är tillräckligt kompetent för arbetet. 
Examensarbetets författare reflekterar över att detta kan vara en grund till konflikter mellan 
sjuksköterskorna. I examensarbetets resultat framkommer det även att sjuksköterskorna 
upplever moralisk stress när de inte delar samma etiska värderingar eller prioriteringar. 
Den initiala formen av moralisk stress som Jametons (1984) beskriver är frustration, ilska 
och ångest som sjuksköterskan kan uppleva vid konflikter med andra personer kring etiska 
värderingar (Corley et al., 2001). För att undvika dessa konflikter funderar 
examensarbetets författare på om ett utarbetat stöd mellan sjuksköterskorna kan bidra till 
en ökad förståelser för varandras olikheter. Vikten av stöd från sina sjuksköterskekollegor 
påvisas i en studie gjord på två intensivavdelningar vid ett stort sjukhus i Kanada. 
Resultatet visar att sjuksköterskekollegor ofta väljs som stöd av andra sjuksköterskor vid 
moraliska besvär eftersom de kan identifiera sig med och förstå de moraliska besvären utan 
att döma. Både nyutbildade och mer erfarna sjuksköterskor använder socialt stöd som en 
strategi att hantera moralisk stress. De mer erfarna sjuksköterskorna kan även använda 
sammanhang där de upplever moralisk stress som ett tillfälle för personlig utveckling, de 
reflekterar över hur de kan lära sig av situationen vilket får dem att växa i sin kompetens 
och gå vidare (Forozeiya et al., 2019). Examensarbetets författare reflekterar kring vikten 
av att finna socialt stöd hos sina sjuksköterskekollegor. Det är inte bara en strategi för 
intensivvårdsspecialiserade sjuksköterskor utan kan ses som vanligt förekommande på 
många arbetsplatser. Vidare resonerar examensarbetets författare att om de erfarna 
sjuksköterskorna stöttar nyutbildade sjuksköterskor så finner de tillsammans strategier för 
att hantera moralisk stress och det kan även stärka sin sammanhållning. Det kan på så sätt 
bidra till en ökad förståelse för varandras olikheter i etiska värderingar och prioriteringar 
mellan nyutbildade och erfarna sjuksköterskor och konflikter kan undvikas. Om 
nyutbildade sjuksköterskor upplever ett socialt stöd på arbetsplatsen ökar deras 

självförtroende och de kan tillhandahålla god omvårdnad. 

Många sammanhang som påvisas i examensarbetets resultat återfinns i en studie av Silén et 
al. (2011). Resultatet visar att nivån och frekvensen av moralisk stress var generellt låg för 
svenska sjuksköterskor, men det fanns vissa situationer som innebar höga nivåer av 
moralisk stress. Dessa situationer är de samma som i examensarbetets resultat, det vill säga 
vid personalbrist, när patienterna inte får säker eller korrekt vård, brist på resurser samt när 
sjuksköterskorna utförde onödiga tester och behandlingar. Cirka en femtedel av de 
deltagande sjuksköterskorna, totalt 249 deltagare, hade emellertid ibland eller ofta funderat 
på att lämna sitt arbete på grund av moralisk stress. Silén et al. (2011) betonar att moralisk 
stress utgör en faktor av många som gör att en sjuksköterska verkligen lämnar sin 
arbetsplats och menar att ju mer positivt det etiska klimatet uppfattades vara, desto mindre 
rapporterades moraliskt oroande situationer. Examensarbetets författare har även kunnat 
urskilja denna komplexa koppling mellan det etiska klimatet på arbetsplatsen under 
analysen av examensarbetets resultat genom att se en koppling mellan den subjektiva 
upplevelsen av att inte räcka till, vikten av samarbete och att verksamhetens krav kan vara 
hinder. Pauly et al. (2009) menar att hur etiska frågor bemöts och hanteras på arbetsplatsen 
är centralt för det etiska klimatet. Examensarbetets författare reflekterar över detta faktum 
att vikten av att kunna prata om svåra moraliska frågor med sina kollegor är en strategi för 

att hantera moralisk stress. 
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Teamsamverkan är en del i sjuksköterskeprofessionens kärnkompetensområden (Furåker & 
Nilsson, 2013). Hälso- och sjukvården kan tillgodose patientens komplexa behov vid ett 
gott teamarbete mellan de olika professionerna (Berlin, 2013). Resultatet i examensarbetet 
beskriver att samarbete mellan vårdprofessionerna kan leda till upplevd moralisk stress. Ett 
exempel är att hierarkin som kan råda mellan läkare och sjuksköterska begränsar 
sjuksköterskan i sina arbetsuppgifter och i den yrkesprofessionella autonomin. De upplever 
att läkarnas beslut ibland orsakar onödigt lidande och att besluten ibland går emot 
patientens vilja vilket skapar moralisk stress hos sjuksköterskan. I omvårdnaden ska 
sjuksköterskan beakta varje patienten som en unik människa och lyssna på hans eller 
hennes upplevelser av sin kropp i relation till vårdandet, lidande och hälsa (Lindwall, 
2017). Examensarbetets författare kopplar att den moraliska stressen i de hierarkiska 
sammanhangen grundar sig i att förfarandet går emot sjuksköterskans vilja att se varje 
patient som en unik människa och att läkarna inte lyssnar på hur patienten upplever 
vårdandet. Resultatet i examensarbetet påvisar även att sjuksköterskorna upplever att 
läkarna inte har samma mål med patientens vård. Läkarnas etiska regler skiljer sig inte 
mycket från sjuksköterskornas etiska koder. I läkarnas etiska regler är det fastställt att 
deras främsta mål är att alltid ha patientens hälsa i fokus, om möjligt ska de bota, ofta 
lindra och de ska alltid trösta patienten. Läkarna får inte enligt de etiska reglerna inkräkta 
på patientens rätt att bestämma över sig själv och de ska alltid behandla patienten med 
empati, omsorg och respekt (Sveriges läkarförbund, 2017). Ändå visar examensarbetets 
resultat att sjuksköterskorna upplever att de och läkarna har olika mål. Ett exempel är att 
sjuksköterskan vill lindra patientens lidande i livets slutskede, men upplever att läkarnas 
beslut om fortsatt behandling och återupplivningsförsök endast orsakar onödigt lidande. 
Enligt Oberle och Hughes (2001) känner både läkaren och sjuksköterskan en moralisk 
skyldighet i att till exempel minska patientens lidande i livets slutskede. Skillnaden är att 
läkaren ansvarar för beslutet och sjuksköterskorna upplever att de måste utföra och leva 
med konsekvenserna av ett beslut som de inte stöttar ur ett moraliskt perspektiv. Även i en 
studie av Kälvemark et al. (2004) påvisas att den rådande hierarkin mellan läkare och 
sjuksköterska gör att sjuksköterskan, som är underordnad, ibland måste utföra beslut från 
läkaren mot sin egen moraliska övertygelse. I denna studie reflekterar läkarna över att de 
och sjuksköterskorna har olika synsätt på patienterna och att läkarna ibland kan se 
patienterna som medicinska föremål. Oberle och Hughes (2001) menar att det är viktigt att 
förstå och stödja den etiska bördan som varje profession inom vården bär. Examensarbetets 
författare reflekterar över att en öppen kommunikation mellan professionerna som bygger 
på respekt för varandra kan minska den moraliska stressen och förbättra vårdkvaliteten för 

patienterna.  

En studie som genomfördes i Finland av Numminen et al. (2015) visar att nyutbildade 
sjuksköterskor har positiva uppfattningar om läkare där sjuksköterskorna känner sig 
respekterade, lyssnade på och konsulterade av läkare i etiska och kliniska frågor, de 
beskrev att teamarbete och delat ansvar bidrar till utvecklingen av ett positivt etiskt klimat. 
Både i läkarkårens etiska regler och sjuksköterskeprofessionens etiska koder påtalas vikten 
av att respektera sina kollegor (Svensk sjuksköterskeförening 2017a; Sveriges 
läkarförbund, 2017). Detta kan tala för att den föråldrade hierarkin, som examensarbetets 
resultat påvisar, mellan sjuksköterskan och läkaren håller på att försvinna. Möjligen håller 
ett mer jämställt arbetsförhållande med ömsesidig respekt mellan professionerna på att 



22 

 

utvecklas. Om detta positiva antagande stämmer så kan ett sammanhang för 

sjuksköterskans upplevelser av moralisk stress elimineras.  

I examensarbetets resultat framkommer det att sjuksköterskorna kan uppleva moralisk 
stress när de vill ge patienten en god omvårdnad, men hindras av patientens eller anhörigas 
önskemål. Svensk sjuksköterskeförening (2016b) beskriver att sjuksköterskans respekt för 
patientens självbestämmande är central för att patientens ska uppleva sig bemött som en 
unik människa och att omvårdnadens värdegrund utgår från en existentiell filosofi som 
innebär att människan ansvarar för sitt eget liv. Samtidigt ska sjuksköterskans arbete utgå 
ifrån de övergripande omvårdnadsmålen. Målen för omvårdnaden är att främja hälsa, 
välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016b). Examensarbetets författare resonerar att den moraliska stressen som uppkommer i 
dessa sammanhang handlar om en etisk konflikt inom sjuksköterskan mellan 
omvårdnadsmålen och omvårdnadens värdegrunder. Vid mätningar av moralisk stress så 
förekommer det i större intensitet och frekvens i situationer som kan relateras till att 
sjuksköterskan inte har möjlighet att beakta patientens självbestämmande eller när hon 
eller han inte kunde agera i rollen som ”patientens advokat” (Alberto Fruet et al., 2019; 
Monroe, 2019). Lützen et al. (2003) har påvisat att moralisk stress uppkommer bland annat 
när sjuksköterskan blir moralisk känslig vid bristande respekt för patientens 
självbestämmande. Examensarbetets författare resonerar att det i dessa sammanhang är 
viktigt att ställa frågan om vad som är viktigast för patienten. Den mänskliga rättigheten 
till egna val och självbestämmande kanske väger tyngre än omvårdnadsmålen att till 
exempel förebygga sjukdom eller återställa hälsa. Författaren till examensarbetet menar att 
det moraliska dilemma som sjuksköterskan står inför i en sådan situation aldrig kommer att 
kunna elimineras från arbetet med patienter. Examensarbetets författare funderar över om 
den moraliska stressen i dessa situationer kan minska om sjuksköterskorna har tid att 
utvärdera sin yrkesroll och reflektera över situationen. I vårdandet är det centralt för 
sjuksköterskan att vara öppen och följsam i sitt möte med patienten och kunna 
individanpassa den vetenskapliga kunskapen om vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Examensarbetets författare resonerar att om sjuksköterskorna har försäkrat sig om att de 
har gett all information om det som är aktuellt för patienten och verkligen sett till att 
patienten har tagit emot informationen så är det upp till patienten att fatta ett beslut om sin 
egen kropp och hälsa. En essentiell del i god omvårdnad är att beakta den mänskliga 
rättigheten att få ta sina egna beslut och göra sina egna val (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a).  

Organisatoriska hinder är en del av Jametons definition av moralisk stress (Corley et al. 
2001). I examensarbetets resultat framkommer det att verksamhetens krav kan hindra 
sjuksköterskan att agera i moraliska handlingar vilket skapar tvetydiga skyldigheter och 
leder till moralisk stress. Det kan vara när sjuksköterskan å ena sidan har en skyldighet 
gentemot patienten och å andra sidan en skyldighet gentemot verksamheten, samhället eller 
har en laglig skyldighet. Kälvemark et al. (2004) beskriver ett fortfarande högaktuellt 
exempel på sjuksköterskans tvetydiga skyldighet vid överbeläggningar på svenska sjukhus. 
I studien påtalas det att det finns fler patienter än vad det finns tillgängliga vårdplatser och 
då händer det att patienter får tillfälliga platser i till exempel korridoren. Examensarbetets 
författare reflekterar över att sjuksköterskan har en skyldighet gentemot läkaren och 
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patienten att följa läkarens beslut om att patienten är i behov av en vårdplats, men likväl 
finns en skyldighet att följa arbetsmiljölagen. Om sjuksköterskan väljer att patienten får 
ligga på en brits i korridoren för det inte finns någon ledig vårdplats så är det ett brott mot 
arbetsmiljölagen. Moralisk stress uppträder bland annat när sjuksköterskan blir moraliskt 
känslig för patientens sårbarhet (Lützen et al., 2003). Beroendeförhållandet som uppträder 
när en människa blir patient utmanar patientens sårbarhet (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016b). Oftast är det patientens behov som är motivet till att sjuksköterskorna av fri vilja 

bryter mot lagen (Kälvemark et al., 2004).  

Konklusion 

Mycket av den tidigare forskningen har inriktats på upplevelser av moralisk stress hos 
intensivvårdsspecialiserade sjuksköterskor och deras arbetsmiljö. Moralisk stress finns mer 
eller mindre alltid när en människa blir patient. I vården befinner sig patienten i en 
beroendeställning och det utmanar patientens sårbarhet. Denna sårbarhet hos patienten gör 
sjuksköterskan moralisk känslig. Examensarbetet har beskrivit sammanhang som gör att en 
grundutbildad sjuksköterska upplever moralisk stress. I dessa sammanhang har en 
subjektiv känsla av att inte räcka till identifierats som grundas i bland annat tids- och 
personalbrist eller kunskap- och komptensbrist, men möjligen kan den även kopplas till 
sjuksköterskans ambitionsnivå. Det är inte nödvändigt att moralisk stress alltid uppkommer 
i alla sammanhang som resultatet påvisar. Det är i kombination av etiska 
ställningstaganden och negativa känslor, till exempel frustration och maktlöshet, som utgör 
grunden för moralisk stress. Ett positivt etiskt klimat har utkristalliserats från 
examensarbetets resultat och kännetecknas av vikten av att kunna prata med sina kollegor 
om moraliska frågor samt att få möjlighet till reflektion och stöd. Flera av dessa 
sammanhang som har beskrivits kan inte helt elimineras från sjuksköterskans arbetsplats. 
Det som inte går att påverka kan med en fördjupad förståelse för fenomenet göras mer 
hanterbart. Genom att belysa problemet och uppmärksamma dessa sammanhang kan 
effektiva strategier utvecklas för att antingen förebygga eller hantera moralisk stress. 
Strategierna kan utvecklas av såväl sjuksköterskan själv som av arbetsgivaren. I 
examensarbetet har den betydelsefulla vikten av att sjuksköterskan får arbeta utifrån 
sjuksköterskeprofessionens etiska koder och kärnkompetensområden påvisats, om detta 

inte prioriteras avtar sjuksköterskans arbetstillfredsställelse.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sammanhang där grundutbildade sjuksköterskor upplever moralisk stress kommer alltid att 
vara en del av arbetet. Arbetet inom hälso- och sjukvården är under ständig utveckling i 
samma takt som samhället förändras. I ena stunden ökar livslängden hos befolkningen och 
i nästa stund utbryter en pandemi. Med en ökad medvetenhet om moralisk stress samt 
möjlighet till reflektion och stöd kan sammanhang där sjuksköterskan upplever moralisk 
stress istället leda till tillfällen som bidrar till ökad kompetens och erfarenhet. 
Sjuksköterskan kan på så sätt växa i sin roll och inte tryckas ner av de negativa känslorna. 
Precis som en sjuksköterskestudent som behöver sin handledare för att reflektera med och 
kunna träda in i sin blivande yrkesroll så behövs en mentor i etiska och moraliska frågor i 



24 

 

verksamheten. Tillsammans med mentorn kan sjuksköterskorna bearbeta uppkomna 
moraliskt svåra sammanhang och få svar på etiska frågor. Detta kan bidra till att moralisk 
stress inte uppkommer i större utsträckning än vad som är hanterbart. Ett positivt etiskt 
arbetsklimat där det finns olika forum och det är tillåtet med öppna diskussioner kan leda 
till minskad upplevd moralisk stress hos sjuksköterskor och en högre 

arbetstillfredsställelse. 

Moralisk stress är ett stort problem som har engagerat många forskare runt om i världen, 
det har forskats kring det ur olika aspekter, perspektiv och vinklar. Oftast finns inte en 
universell och generell lösning till moralisk stress som skulle passar alla verksamheter 
världen över. Förslagsvis kan verksamheter starta utvecklings- och 
kvalitetsförbättringsarbeten med grund i tidigare vetenskaplig forskning kring problemet 

moralisk stress och skapa åtgärdsplaner utifrån detta.  

Examensarbetet har utgått från ett sjuksköterskeperspektiv, där ett sammanhang är att 
sjuksköterskor upplever moralisk stress när de försummar patientens omvårdnad. I vidare 
vetenskaplig forskning skulle det vara intressant att utgå från patientperspektivet om hur 
moralisk stress hos sjuksköterskor påverkar patienterna. Detta kan sedan ligga till grund 
för mer specifika förbättringsarbeten i verksamheterna.  
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Bilaga 1. Granskningsmall 

Frågeformuleringar vid granskning av kvalitativa artiklar till resultatet (Friberg, 2017). 

 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 
 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är dessa i så 
fall formulerade? 
 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
 

• Hur är metoden beskriven? 
 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
 

• Hur har data analyserats? 
 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
 

• Vad visar resultatet? 
 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
 

• Vilka argument förs fram? 
 

• Förs det några etiska resonemang? 
 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden?   



 

 

Bilaga 2. Sökhistorik  

 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar till 
resultatet 

CINAHL 
2019-12-05 

”moral stress” 
OR ”moral 
distress” AND 
nurs* AND 
experience AND 
qualitative 

Peer reviewed 
2010-2019 

92 20 13 8 

CINAHL 
2020-01-27 

”moral stress” 
OR ”moral 
distress” AND 
nurs* AND 
experience AND 
emotion* 

Peer reviewed 
2010-2020 

52 3 3 1 

PUBMED 
2020-01-23 

”moral stress” 
OR ”moral 
distress” AND 
nurs* AND 
experience AND 
qualitative 

2010-2020 56 2 1 1 

MEDLINE 
2020-01-24 

”moral stress” 
OR ”moral 
distress” AND 
nurs* AND 
experience  

2010-2020 
Peer reviewed 
engelska 

151 6 0 0 

CINAHL 
2020-02-12 

”ethical 
challenges” 
AND nurs* 
AND experience 
AND qualitative 

Peer reviewed 
2010-2020 

30 3 1 0 

CINAHL  
2020-02-12 

”ethical climate” 
AND nurs* 
AND experience 
AND qualitative 

Peer reviewed 
2010-2020 

4 1 1 0 

  



 

 

Bilaga 3. Översikt av analyserade artiklar 

 

 Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Författare: Bernhofer, E. I. & 
Sorrell, J. M. 
Titel: Nurses managing patients’ 
pain may experience moral distress 
Tidskrift: Clinical Nursing Research 
Årtal: 2015 
Land: USA 

 

Syftet var att undersöka 
upplevelsen av moralisk 
stress som beskrevs vid 
intervjuer av 
sjuksköterskor till den 
primära studien som 
handlade om hur de 
ansåg sig var begränsade 
till att ge sina patienter 
optimal 
smärtbehandling. 
 
Sjuksköterskeperspektiv. 

Metoden var en kvalitativ 
sekundäranalys av en 
original grundad teoristudie.  
Deltagare: 48 sjuksköterskor 
från medicinska och 
kirurgiska kliniker samt 
akutavdelning på ett stort 
sjukhus i USA.  
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna upplevde 
moralisk stress när det inte 
går att hantera patientens 
smärta samt när det fanns 
hinder för att hantera 
patientens smärta. Det visade 
att kunskapsbrist om adekvat 
smärtbehandling orsakade 
moralisk stress.  

Hög kvalitet. 

Författare: Carman, C. S., Peter, E. 
& Brito, M. JM.  
Titel: Invisibility of the self: 
Reaching for the telos of nursing 
within a context of moral distress 
Tidskrift: Nursing Inquiry 
Årtal: 2019 
Land: Brasilien 

 

Syftet med studien var 
att analyserar hur 
sjuksköterskor upplevde 
att räcka till i 
omvårdnadens mål i ett 
sammanhang av 
moralisk stress. 
 
Sjuksköterskeperspektiv. 

Metoden var en kvalitativ 
fallstudie med observationer 
och semistrukturerade 
intervjuer. 
Deltagare: 13 sjuksköterskor 
(6 var grundutbildade och 7 
specialistutbildade) på en 
intensivvårdsavdelning och 
en operationsavdelning på 
ett privat sjukhus i 
Brasilien.  

Resultatet visade att de 
upplever moralisk stress vid 
hierarkiska problem mellan 
läkare och sjuksköterska, när 
deras autonomi hindrades, vid 
tids- och personalbrist, 
mycket administrativa 
arbetsuppgifter samt när 
sjukhusets krav gick före 
patientens hälsa. 
 
Kommentar: Endast resultat 

Hög kvalitet.  



 

 

av intervjuer har analyserats.  
Författare: Chen, P.-P., Lee, H.-L., 
Huang, S.-H., Wang, C.-L. & 
Huang, C.-M. 
Titel: Nurses’ perspectives on moral 
distress: A Q methodology approach 
Tidskrift: Nursing Ethics 
Årtal: 2018 
Land: Taiwan 

 

Syftet var att identifiera 
och beskriva de olika 
typerna av uppfattningar 
om moralisk stress som 
sjuksköterskor uppvisar. 
 
Sjuksköterskeperspektiv.  

Metoden var en Q-metodisk 
studie där data samlas in i 
två steg.  
Steg 1: Djupintervjuer med 
sjuksköterskor får att samla 
in åsikter om moralisk 
stress. Meningar 
konstruerades till Q-
uttalanden. 
Steg 2: Sjuksköterskor 
rangordnade 40 Q-
uttalanden så svårigheten av 
moralisk stress kunde 
fastställas genom sortering. 
Deltagare: 60 sjuksköterskor 
på ett sjukhus i nordöstra 
Taiwan. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor uppfattar 
moralisk stress vid hög 
arbetsbelastning, begränsad 
autonomi, begränsningar av 
organisatoriska normer och 
frustration över förväntningar 
på sig själv.   

Hög kvalitet. 

Författare: Edwards. M. P., 
McClement, S. E. & Read, L. R. 
Titel: Nurses’ Responses to Initial 
Moral Distress in Long-Term Care 
Tidskrift: Bioethical Inquiry 
Årtal: 2013 
Land: Kanada 

 

Syftet var att undersöka 
hur sjuksköterskor som 
arbetar inom särskilt 
boende upplever initiala 
moraliska besvär, vilka 
resurser som de 
identifierar som 
användbara för att 
hantera dessa situationer 
och vilka faktorer som 
hindrar dem i sitt 
handlande.  
 
Sjuksköterskeperspektiv.  

En tolkningsbeskrivande 
kvalitativ forskningsmetod. 
Varje deltagare intervjuades 
och uppmanades att 
beskriva en situation eller 
situationer där de kände att 
det fanns en värdekonflikt 
över en boendes vård eller 
där de kände sig oförmögna 
att förhindra en skada.  
Deltagare: 15 sjuksköterskor 
som arbetade inom olika 
särskilda boenden i en stad i 
Kanada.   

Resultatet visade att de 
upplever moralisk stress när 
patienten får utstå onödigt 
lidande. De upplevde 
moralisk stress om läkarna 
inte var tillgängliga samt om 
chefen var frånvarande eller 
var lite engagerade, de var en 
liten sjuksköterskegrupp och 
om de inte fick stöd från sina 
kollegor upplevdes negativa 
känslor.  

Hög kvalitet. 



 

 

 
Författare: Humphries, A. & 
Woods, M. 
Titel: A study of nurses’ ethical 
climate perceptions: Compromising 
in an uncompromising environment 
Tidskrift: Nursing Ethics 
Årtal: 2015 
Land: Nya Zeeland 

 

Syftet med studien var 
att utforska och beskriva 
hur sjuksköterskor som 
arbetar på en medicinsk 
avdelning på ett Nya 
Zeelands sjukhus 
uppfattar det etiska 
klimat på arbetsplatsen. 
 
Sjuksköterskeperspektiv. 

Metoden var en kvalitativ 
beskrivande studie. 
Deltagare: 7 sjuksköterskor 
från en medicinsk avdelning 
intervjuades i två 
fokusgruppsmöten.  

Resultatet visade att de 
upplevde moralisk stress vid 
personalbrist, hög 
arbetsbelastning, att 
ledningen inte hade någon 
förståelse för deras situation 
samt när det upplevde att 
budgeten och nationella 
patientflödesmål prioriterades 
före patientsäkerheten.  

Hög kvalitet. 

Författare: Ko, H.-K., Chin, C.-C., 
Hsu, M.-T. & Lee, S.-L. 
Titel: Phenomenon of moral distress 
through the aspect of interpretive 
interactionism 
Tidskrift: Nursing Ethics 
Årtal: 2019 
Land: Taiwan 

 

Syftet var att analysera 
de viktigaste orsakerna 
till sjuksköterskors 
moraliska stress med 
tolkande interaktionism. 
 
Sjuksköterskeperspektiv.  

Metoden var en kvalitativ 
studie med 1-2 
djupintervjuer med varje 
deltagare.  
Deltagare: 32 sjuksköterskor 
från 12 olika avdelningar på 
ett sjukhus i Taiwan.  

Resultatet visade att de 
upplevde moralisk stress vid 
hierarki mellan läkare och 
sjuksköterska, de begränsades 
i sina arbetsuppgifter, när 
patienternas medicinska 
beslut inte är förenligt med 
deras eget bästa, om patienten 
fick fortsatt behandling 
slutskedet i livet på grund av 
läkarna inte ville avsluta 
behandlingarna eller på grund 
av anhöriga insisterade. 

Hög kvalitet. 

Författare: Maluwa, V. M., Andre, 
J., Ndebele, P. & Chilemba, E. 
Titel: Moral distress in nursing 
practice in Malawi 
Tidskrift: Nursing Ethics 
Årtal: 2012 
Land: Malawi 

 

Syftet med studien var 
att utforska förekomsten 
av moralisk stress bland 
sjuksköterskor i 
Lilongwe District, 
Malawi. 
 
Sjuksköterskeperspektiv.   

 Metoden var en kvalitativ 
beskrivande studie med 
djupgående intervjuer.  
Deltagare: 20 sjuksköterskor 
från olika vårdinrättningar.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna upplever 
moralisk stress på grund av 
personalbrist, överträdelse av 
regler för att skydda 
patienterna, professionella 
konflikter mellan läkare och 
sjuksköterskor, att inte inneha 

Hög kvalitet. 



 

 

rätt kompetens, vid 
respektlöst beteende, brist på 
resurser samt chefer 
favoriserade vissa 
sjuksköterskor.  

Författare: Storaker, A., Nåden, D. 
& Sæteren, B. 
Titel: From painful busyness to 
emotional immunization: Nurses’ 
experiences of ethical challenges 
Tidskrift: Nursing Ethics 
Årtal: 2017 
Land: Norge 

 

Syftet med studien var 
att få en djupare 
förståelse för de etiska 
utmaningar som 
sjuksköterskor står inför 
i den dagliga praxisen.  
 
Sjuksköterskeperspektiv. 

Metoden var en kvalitativ 
intervjustudie. 
Deltagare: 9 sjuksköterskor 
från tre olika kliniker på ett 
universitetssjukhus i Norge.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskor upplever 
etiska utmaningar vid tids- 
och personalbrist, vid 
personal utan erfarenhet, att 
de inte avslutade 
behandlingar för en döende 
patient i tid, att ledningen inte 
engagerade sig samt att 
sjuksköterskorna hade olika 
synsätt på vad god 
omvårdnad var.  

Hög kvalitet. 

Författare: Wolf, L. A., Perhats, C., 
Delao, A. M., Moon, M. D., Clark, 
P. R. & Zavotsky, K. E. 
Titel: ”It’s a burden you carry”: 
Describing moral stress in 
emergency nursing 
Tidskrift: Journal of Emergency 
Nursing 
Årtal: 2016 
Land: USA 

 

Syftet med studien var 
att utforska arten av 
moralisk stress som den 
upplevs och beskrivs av 
akutsjuksköterskor. 
 
Sjuksköterskeperspektiv.  

Metoden var en kvalitativ 
utforskande studie med 
semistrukturerade 
fokusgrupper. 2 grupper 
bildades med 8-10 
sjuksköterskor som 
intervjuades i cirka en 
timme med 
semistrukturerade frågor.  
Deltagare: 17 
akutsjuksköterskor. 

Resultatet visade att de 
upplevde moralisk stress när 
ledningens fokus var på 
mätvärden och inte patienten, 
brist på lyhördhet och 
orealistiska förväntningar 
från chefer, tids- och 
personalbrist, krav på 
överdriven dokumentation, 
när läkarna inte bryr sig samt 
när de upplever att 
patientsäkerheten hotas. 

Hög kvalitet. 

Författare: Zheng, R.-S., Guo, Q.-
H., Dong, F.-Q. & Owens, G. R. 
Titel: Chinese oncology nurses’ 

Syftet var att belysa 
kinesiska 
onkologisjuksköterskors 

Metod: Kvalitativ 
beskrivande studie med 
semistrukturerade 

Resultatet visade att de 
upplever moralisk stress 
eftersom en döende patient 

Hög kvalitet. 



 

 

experience on caring for dying 
patients who are on their final  days: 
A qualitative study 
Tidskrift: International Journal of 
Nursing Studies 
Årtal: 2015 
Land: Kina 

 

upplevelser av att vårda 
döende cancersjuka 
patienter. 
 
Sjuksköterske-
perspektiv. 

intervjuer.  
Deltagare: 28 kvinnliga 
sjuksköterskor. 
 

innebar en stor 
arbetsbelastning, de upplevde 
bristande självförtroende när 
det gäller kompetens och 
färdigheter vid 
omhändertagande av 
palliativa patienter.  
 
Kommentar: Endast delar av 
studiens resultat som svarar 
på examensarbetes syfte 
användes.  

 


