
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Att ta den lätta 

vägen istället för 
den rätta vägen 

 

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad 

FÖRFATTARE: Matilda Nyborg & Angelica Olsson 

HANDLEDARE: Maria Henricson 

JÖNKÖPING: Juni 2016  

- En litteraturöversikt över sjuksköterskors 
upplevelse av etisk stress 



 

Sammanfattning 
  

Bakgrund: Etisk stress upplevs av sjuksköterskorna när deras handlingar är moralisk rätta men de 
blir hindrade av att utföra dessa på grund av reella eller upplevda hinder. När etiska problem uppstår 
har sjuksköterskorna ICN´s etiska kod att stödja sig på. Sjuksköterskor som var involverade i 
patientnära vård var mer troliga att uppleva etisk stress. Den etiska stressen kan leda till att 
sjuksköterskorna lämnar sin profession.  

Syftet: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av etisk stress i 
omvårdnadsarbetet. 

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats. Studien baseras på 12 artiklar 
som studerat etisk stress.  Dataanalysen skedde i fem steg enligt Friberg’s modell för analys av 
litteraturöversikt. 

Resultat: Två huvudkategorier identifierades i litteraturöversikten. Dessa var: Att vara begränsad i 
att ge rätt vård samt Att ta den lätta vägen istället för den rätta vägen. 

Slutsats: Reflektionen som ett redskap är undervärderat och bör tillämpas för att lindra etisk stress 
och/eller öka patientsäkerheten.  Etisk stress kan komma att öka då sjuksköterskeprofessionen står 
inför en stor personalbrist.  

Nyckelord: Etisk stress, sjuksköterska, vårdande, litteraturöversikt 
 

  



 

Taking the easy way instead of 
the right way 

- A literature review of nurses’ moral distress in nursing care. 

 
 
Summary 
 

Background: Moral distress is experienced by the nurses when they know the right thing to do but 
are constrained by real or experienced obstacles. When ethical problems arise the nurses can rely on 
find support in ICN's ethical code. Bedside nurses where more likely to experience moral distress. 
Moral distress can result in nurses leaving the profession altogether. 

Aim: The aim of the study was to describe nurses’ experiences of moral distress in nursing care.  

Method: The study is a qualitative study with an inductive approach. It was a literature review 
conducted on 12 studies on moral distress. Data analysis was done in five steps according to Friberg 
model (2012a) for analysis of literature reviews. 

Result: Two main themes where identified in this literature review. These where "to be limited in 
conducting good care" and "taking the easy way instead of the right way".  

Conclusion: Reflection as a tool is undervalued and ought to be used to relieve moral distress and/or 
improve patient safety. Ethical stress may increase because the nursing profession is facing a major 
shortage of staff. 

Keywords: moral distress, nurse, caring, literature review 
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Inledning 

Sjuksköterskeyrket är en moralisk profession med etiska mål, där ibland att skydda patienter, ge 
förebyggande vård samt att upprätthålla en helande psykologisk miljö (Zuzelo, 2007). De etiska målen 
för professionen definieras i ICN’s etiska kod (ICN, 2012). Jameton (1984) har definierat att etisk 
stress uppkommer vid situationer där sjuksköterskorna vet det rätta att göra men hindras av 
organisatoriska begränsningar vilket gör det nästan omöjligt att utföra den rätta handlingen. Etisk 
stress kan påverka den vård som sjuksköterskor utför (Corley, Minick, Elswick & Jacobs, 2005). 
  
Sjuksköterskor möter dagligen hinder i vården där de får ställa sig frågan vad som är etiskt rätt 
(Atabay, Çangarli & Penbek, 2015). Det uppstår konflikter mellan sjuksköterskornas egna etiska 
värderingar och det rätta tillvägagångssättet samt vad som faktiskt är den rätta behandlingen för 
patienten. Dessa konflikter gör att sjuksköterskor känner sig osäkra på deras roll som vårdare och om 
de uppfyller rollen som skyddande och betrodda vårdgivare (Atabay, et al., 2015). Känslor så som ilska, 
frustration och ångest kan uppstå vid etisk stress som orsakats av organisatoriska hinder eller 
konflikter inom personalgruppen (Zuzelo, 2007). 35-63,9% av sjuksköterskorna upplever etisk stress 
ofta (Janvier, Nadeau, Deschênes, Couture & Barrington, 2007; Ulrich et al., 2010). I en svensk studie 
har det framkommit att 6 % av sjuksköterskorna i Sverige sagt upp sig på grund av etisk stress (Silén, 
Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011). För att få en större förståelse för begreppet 
etisk stress har en litteraturöversikt gjorts. 
 

Bakgrund  

Etiska teorier 
Etiken ställer frågor om vad som är rätt och fel beteende. Det finns fyra perspektiv som etiska teorier 
kan delas in i (Sandman & Kjellström, 2013) metaetik, normativ etik, tillämpad etik och deskriptiv 
etik. Metaetik ger ett fågelperspektiv på etiken och tar upp teoretiska frågor så som “vad betyder rätt 
och fel?”, “Kan vi säga att något är sant eller falskt inom etiken?”. Den normativa etiken har en grund i 
vad som är det goda. Genom normer ges en riktning för hur människan skall handla. Den normativa 
etiken argumenterar för att vissa värden är bättre än andra (Sandman & Kjellström, 2013) och 
fokuserar på vad vi bör göra (Jameton, 1984).  Deskriptiv etik ger ett historiskt perspektiv på etiken. 
Den jämför hur människan har resonerat kring etik förr med hur människan resonerar idag (Sandman 
& Kjellström, 2013). Den deskriptiva etiken fokuserar således på hur människan har handlat i 
verkligheten (Jameton, 1984). Forskningen har även tittat på och beskrivit vilka etiska problem som 
uppstår i vårdorganisationer. Det sista ämnesområdet är tillämpad etik som handlar om “vad 
personalen ska göra i enskilda fall”. Den ger vårdpersonal verktyg att reflektera och agera i olika etiska 
situationer (Sandman & Kjellström, 2013).  
 
För att sjuksköterskorna skall kunna bedöma en handling som den moraliskt rätta krävs det att 
sköterskorna överhuvudtaget kan uppfatta ett etiskt problem, att ha en så kallad etisk känslighet 
(Raobouin, 1996; Sandman & Kjellström, 2013). Vilket innebär att vårdgivarna blir medvetna om att 
etiska problem existerar, tolkar dem och försöker förstå vilka val som är tillgängliga (Rabouin, 1996). 
Etisk känslighet består av två förmågor. Dels att kunna resonera med andra och med sig själv om 
etiska problem. Det ingår också att kunna anpassa sitt beteende efter det som är det goda, det rätta, 
hur de än tolkar dem (Ersoy & Gündogmus, 2003). Vidare behöver sjuksköterskorna ha ett moraliskt 
omdöme, att kunna avgöra vad som är ett etiskt bra val. När vårdgivarna har gjort sitt val måste de 
vara motiverade att handla, ha moralisk motivation och genomföra det i praktiken, ha moralisk 
karaktär. Ett etiskt problem kan ha fyra olika dimensioner. De kan vara uppmärksamhetsproblem, att 
sjuksköterskorna inte uppmärksammar att ett visst handlande krävs för att bevara etiska värden. Eller 
konfliktproblem där flera etiska värden av olika karaktär står emot varandra, där en självklar handling 
för hur sköterskorna skall upprätthålla “det goda” är svårt att identifiera. Strukturproblem innebär att 
problemet inte ligger hos sjuksköterskorna utan i organisationen eller annan yttre omständighet, 
exempelvis tillgängliga resurser. Slutligen så kan det etiska problemet vara ett motivationsproblem, 
sjuksköterskorna är inte motiverade att handla på det etiskt rätta sättet, exempelvis på grund av 
orkeslöshet eller att vårdarna inte bryr sig (Lützen & Ewalds Kvist, 2012; Sandman & Kjellström, 
2013).  
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ICN’s etiska kod  
ICN’s etiska kod är formella riktlinjer som kan användas som en vägledning i sjuksköterskornas arbete 
när etiska situationer och problem uppstår (ICN, 2012). I koden sammanfattas riktlinjer för 
sjuksköterskeprofessionens etik. Ansvarsområden definierade för sjuksköterskor är att främja hälsa, 
förbygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I omvårdnaden ska sjuksköterskorna visa 
respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till liv och död samt visa respekt för värdighet. 
Det finns fyra områden som blir belysta i ICN’s etiska kod. Sjuksköterskan och allmänheten är ett 
område som beskriver sjuksköterskornas ansvar att vårda medmänniskor med omvårdnadsbehov. 
Sjuksköterskan och yrkesutövningen innebär att sjuksköterskorna upprätthåller sin yrkeskompetens 
genom ett personligt ansvar för på vilket sätt yrket utövas samt genom att kontinuerligt utveckla sitt 
lärande. Sjuksköterskan och professionen innebär ett huvudansvar för att utarbeta och tillämpa 
riktlinjer i omvårdnadsarbetet. Området sjuksköterskan och medarbetarna handlar om ett gott 
samarbete och respekterande av kollegor och medarbetare, detta är något som sjuksköterskorna ska 
arbeta för och förespråka. Sjuksköterskorna skyddar patienter, närstående och allmänheten om deras 
hälsa är hotad på grund av medarbetare eller andra personers handlande (ICN, 2012). 
 

Etisk stress  
Stress uppstår i samspelet mellan en individ och miljön. När individen inte längre har resurser att 
möta kraven som miljön ställer på denne så uppstår stress (Lützen och Ewalds Kvist, 2012). Etisk 
stress uppstår när sjuksköterskorna bedömer att en viss handling är den moraliskt rätta men är 
förhindrad av organisatoriska hinder (Jameton, 1984). Eller av reella eller upplevda hinder att utföra 
denna handling och istället gör något som sjuksköterskorna upplever som moraliskt fel (Atabay, et al., 
2015; DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011). Kritik har riktats mot begreppet etisk stress då det inte anses 
fånga hela den bakomliggande processen, att begreppet är för vagt då det kan beskrivas på så många 
olika sätt och att ingen hänsyn tas till effekter från etisk stress över lång tid. Etisk stress bör därför 
förstås som ett paraplybegrepp som fångar många olika upplevelser av moraliska hinder istället för att 
försöka skapa en universell definition (McCarthy & Deady, 2008). 
 
Wilkinson (i McCarthy & Deady, 2008) genomförde den första empiriska studien om etisk stress 
mellan år 1987 och 1988. Hon studerade i vilka situationer etisk stress uppstod och hur de påverkade 
både patienter och sjuksköterskor. I resultatet framkom också olika situationer där etisk uppstod (i 
McCarthy & Deady, 2008;). Wilkinson (1989) reflekterade vidare att sjuksköterskor som oftast är de 
som stödjer och är närmast patienten blir “offer” för de moraliska val som görs åt sköterskorna från de 
människor i sjukvårdssystemet som har mer makt än dem (i Badger & O’Connor, 2006). 
 
Att uppleva etisk stress är inte samma sak som att befinna sig i ett etiskt dilemma (DeKeyser Ganz & 
Berkovitz, 2011; Elpern, Covert & Kleinpell, 2005). I det etiska dilemmat så väljer sjuksköterskorna 
mellan olika tillgängliga alternativ och det är oklart vilket som skall väljas. Samtliga etiska värden i 
konflikten kan stödjas av etiskt resonemang samtidigt som det kan finnas något som talar emot alla 
värdena, det finns ett problem i att välja (DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011; Elpern et al., 2005). 
Jameton (1984) kallar detta för moralisk osäkerhet, sjuksköterskorna vet inte vilken handling som är 
den rätta att välja. Vid etisk stress så är sjuksköterskorna hindrade ifrån att välja den handling som de 
bedömt som den etiskt rätta (DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011;Elpern et al., 2005; Jameton, 1984). 
De kan istället vara tvungna att göra det de tycker är fel. Sjuksköterskorna upplever då en “psykologisk 
obalans” med smärtsamma känslor (Elpern et al., 2005). Jameton (1984) skiljer också etisk stress från 
känslomässig stress. McCarthy och Deady (2008) illustrerar detta med ett exempel om 
psykiatrisjuksköterskor. Om sköterskorna bli tvungna att hålla fast eller låsa in en patient kan de 
känna känslomässig stress. Däremot upplever de etisk stress först när de tycker att denna handling är 
fel och blir tvingade av organisationen att utföra den (McCarthy & Deady, 2008). 
 
Jameton (1993) vidareutvecklade begreppet etisk stress genom att se att det finns två former av den. 
En “initial” etisk stress där sjuksköterskor möter ett organisatoriskt hinder som ger etiska 
värdekonflikter. Där uppstår känslor som ångest, ilska och frustration. Den andra typen är en “reaktiv” 
etisk stress som uppstår efter att sjuksköterskorna inte kunnat agera för att hindra deras initiala etiska 
stress (i Corley, Elswick, Gorman & Clor, 2001; McCarthy & Deady, 2008). 
 
En utmaning för sjuksköterskorna är att förberedelse inför etiska situationer saknas från den 
grundläggande sjuksköterskeutbildningen (Zuzelo, 2007). Personalen behöver bli mer medveten om 
etiska problem och bli mer kompetent i etisk problemlösning (Kävlemark Sporrong, Höglund & 
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Arnetz, 2006). De behöver även ha en organisation som stödjer och uppmuntrar etiska diskussioner 
(Kävlemark Sporrong et al., 2006; Pavlish, Brown-Saltzman, Hersh, Shirk & Nudelman, 2011), genom 
att införa exempelvis mentorskap, etiska kommittéer, handledning eller etik ronder (Kävlemark 
Sporrong et al., 2006). Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) diskuterar vikten av att organisationen 
bör vara flexibel för att kunna minska sjuksköterskornas etiska stress, där sjuksköterskorna får 
mandat att agera som ledare för omvårdnaden och kontrollera resurser i anslutning till den.  
 
Lützen och Ewalds Kvist (2012) beskriver tre begrepp som går in i varandra: moralisk stress, etisk 
stress (egentligen moraliska kval direktöversatt) och samvetsstress, se figur 1. Samvetet bestämmer om 
en handling är moraliskt försvarbar och har rötter i filosofin och teologin. Att ha ett rent samvete 
innebär att personen handlar efter sina egna moraliska principer. Samvetsstress uppstår när individer 
vet vad de borde ha gjort men hade inte makten eller resurser att agera eller när de gjorde något som 
de anser att de inte borde ha gjort. Definitionen liknar den om etisk stress men betonar den 
intellektuella förmågan att granska sig själv och grundar sig i filosofin. Det finns två förklaringar till 
skillnaden mellan moralisk stress och etisk stress (Lützen & Ewalds Kvist, 2012). Den ena är att etisk 
stress har en negativ inställning och att moralisk stress inte utesluter ett positivt synsätt. Etisk stress 
leder till en smärtsam psykologisk obalans medan moralisk stress kan agera som en förvarning om att 
sjuksköterskor har moraliska förpliktelser och därmed hindra etisk okänslighet (Lützen & Ewalds 
Kvist, 2012). Annan forskning uppger att etisk stress betonar den psykologiska och känslomässiga 
komponenten emedan moralisk stress betonar den moraliska komponenten (Cronqvist, Lützen & 
Nyström, 2006; Zuzelo, 2007). I litteraturöversikten används Jameton´s (1984) definition på moral 
distress och översätts härmed till etisk stress. 
 

 

Figur 1. Modell över de tre begreppen: moraliska kval, moralisk stress och samvetsstress. De 
tre begreppen skiljer sig åt men går samtidigt ihop. Figur efter Lützen och Ewalds kvist 
(2012). 

 

Prevalens 
Många kvantitativa studier om etisk stress baserar sin forskning på Moral Distress Scale (MDS). MDS 
är ett instrument som mäter frekvens och intensitet på etisk stress (Corley et al., 2001). Förekomst av 
etisk stress skiljer sig åt mellan olika studier. Från att 35 % av sjuksköterskorna i Kanada upplevde 
etisk stress ofta (Janvier et al., 2007) till att 63,9 % av sjuksköterskorna i USA uppgav att de upplevde 
etisk stress dagligen eller ofta (Ulrich et al., 2010). En studie på svenska förhållanden visar enbart en 
låg frekvens och låg intensitet på etisk stress generellt sett (Silén et al., 2011). Författarna till den 
studien frågar sig i metoddiskussionen om det kan vara så att MDS inte är väl lämpade för svenska 
förhållanden då deltagarna tyckte många av frågorna inte var relevanta och därför blev totala poängen 
lägre än den kanske borde ha varit. Dock hade 6 % sagt att de hade lämnat en anställning på grund av 
etisk stress och hela 18 % hade någon gång tänkt på att lämna sitt arbete på grund av etisk stress (Silén 
et al., 2011).  
 
Det finns en statistiskt signifikant skillnad (O’Connell, 2015) mellan män och kvinnor i upplevd etisk 
stress, där kvinnor upplever mer etisk stress än män. De sjuksköterskor som var involverade i 
patientnära vård var mer troliga att uppge väldigt hög eller hög etisk stress (Hamric, Borchers & 
Epstein, 2012, Ulrich et al., 2010). Generellt upplevde unga sjuksköterskor mer stress än äldre 
sjuksköterskor (Kävlemark Sporrong et al., 2006; Ulrich et al., 2010). I motsats till detta har andra 
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studier visat på positiv korrelation mellan antal år i yrket och upplevd etisk stress. Sjuksköterskor med 
mer erfarenhet och fler år i yrket upplevde mer etisk stress än de med färre år och mindre erfarenhet 
(Elpern et al., 2005; Hamric et al., 2012; O’Connell, 2015; Rice, Rady, Hamrick, Verheijde & 
Pendergast, 2008). 
 

Orsakande faktorer till etisk stress 
Sjuksköterskors oetiska handlande är den vanligaste etiskt laddade situationen (Pauly, Varcoe, Storch 
& Newton, 2009), tids- och resursbrist den största orsaken till etisk stress (Atabay et al., 2015), 
personallösningar som gav negativa effekter på utfört arbete var den mest stressande situationen och 
att skydda patientens rättigheter var näst mest stressgivande situationen (Ulrich et al., 2010). 

Svenska studier om etisk stress har visat att den kan uppkomma när sjuksköterskorna tvingas skicka 
in en äldre människa till sjukhus för behandling som anses som en förlängning av lidande, när de 
ansåg sig behöva bryta vissa lagar eller göra annorlunda än klinisk praxis uppmanade dem, eller när 
patienten fick sond kunde det anses som tvångsmatning i vissa fall och ge etisk stress (Karlsson et al., 
2009). De svenska studierna har liksom internationella studierna visat att etisk stress uppstod när 
personal arbetade som inte ansågs kompetenta (Pauly et al., 2009; Rice et al., 2008; Silén et al., 2011; 
Ulrich et al., 2010; Zuzelo, 2007) nog för att kunna ge rätt vård, när de var tvungna att utföra uppgifter 
som de inte ansåg vara för patientens bästa (Pauly et al., 2009; Rice et al., 2007; Silén et al., 2011; 
Zuzelo, 2007) och när det var för få sjuksköterskor som arbetade (Atabay et al., 2015; Silén et al., 2011; 
Ulrich et al., 2010). Tidigare svenska studier har varit kvantitativa (Silén et al., 2011) eller så har de 
undersökt närbesläktade begrepp men inte etisk stress i sig (Karlsson et al., 2009) eller har undersökt 
blandade personalkategorier där det har varit svårt att urskilja sjuksköterskorna (Kävlemark Sporrong 
et al., 2006). 

 

Konsekvenser 
Den etiska stressen är en bidragande faktor till att sjuksköterskor är missnöjda med sina jobb och att 
de upplever sin integritet äventyrad. Det kan orsaka stort lidande samtidigt som sjuksköterskornas liv 
kan förändras i efterdyningarna av etiskt svåra situationer med patienter. En del sjuksköterskor väljer 
att lämna yrket (Corley et al., 2005). Mer än 45 % uppgav att de påverkades av etisk stress när de 
övervägde om de skulle stanna på nuvarande arbetsposition och 38 % uppgav att de påverkades av 
etisk stress när de övervägde att byta yrke. Totalt 37 % uppgav att bemanningssituationen påverkade 
deras yrkesutövande negativt dagligen (DeKeyser Ganz & Berkovitz, 2011; Ulrich et al., 2010). 
 
Om det inte går att möta de etiska krav som professionen ställer när personalstyrkan är för liten eller 
bemannad med tillfällig personal på grund av för hög personalomsättning kan detta leda till att 
sjuksköterskorna inte kan skydda patientens rättigheter, lindra lidande och skydda integritet (Ulrich et 
al., 2010). I en studie om etisk stress upptäcktes att 21,7 % av sjuksköterskorna ansågs att patientsäker 
vård inte gavs (Ulrich et al., 2007). Patientsäkerhet innebär att förebygga fel i vården och därmed 
konsekvenser av felaktig vård för patienten (WHO, 2016). Vårdskador kan leda till att patienterna dör, 
får förlängd vårdtid och ökat fysisk/psykiskt lidande. För samhället kan det innebära ökade kostnader 
i och med sjukskrivningar, att barn blir borta från skolan eller allmänt försämrat hälsostatus hos delar 
av befolkningen. Förtroendet för vården kan också bli lidande och personalen kan få psykologiska men 
(the Institute of Medicine, 2000; Socialstyrelsen, 2015). För att få ordning på vårdskadorna måste 
organisationen bli en “säkerhetskultur” där säkerhet är ett ledord som förs fram av starka ledare och 
av tydliga principer (the Institute of Medicine, 2000). Enligt hälso- och sjukvårdslagen är 
patientsäkerhet ett grundläggande krav som vården måste uppfylla (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Om personalstyrkan är för liten eller bemannad med vikarier kan det leda till att sjuksköterskorna inte 
kan skydda patienters rättigheter (Ulrich et al., 2010). 45 000 sjuksköterskor i Sverige har valt att 
lämna arbetet bakom sig och 24 000 har ansökt om norsk legitimation (Johansson, 2015). 
Sjuksköterskornas arbete har blivit tyngre, mer stressigt och avancerat. Vårdtiderna blir kortare och 
arbetsuppgifterna fler. En del gråter och säger att de inte orkar mer (Ström, 2015). 
Tidsbrist/resursbrist och personallösningar som påverkade arbetet negativt är bland de vanligaste 
orsakerna till etisk stress (Atabay et al., 2015; Ulrich et al; 2010). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av etisk stress i omvårdnadsarbetet.  
 

Material och metod 

Design 
Syftet uppnåddes genom en litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar med kvalitativ design för att 
studera upplevelsen av fenomenet etisk stress hos sjuksköterskor. Arbetet utgår från en induktiv 
ansats. En kvalitativ design är väl lämpad för att studera upplevelsen av ett fenomen (Priebe & 
Landström, 2012; Henricson, 2012). Induktiv forskning börjar i empirin (Priebe & Landström, 2012) 
där den teoretiska referensramen används som en avslutande reflektion (Henricson, 2012). En 
litteraturöversikt gjordes för att skapa en översikt inom kunskapsområdet. Området skulle enligt 
Friberg (2012b) vara avgränsat och urvalet av data var systematiskt.  
 

Urval och datainsamling 
Inledningsvis gjordes en helikoptersökning över begreppet etisk stress. En helikopterssökning görs 
genom att läsa sammanfattningarna på de studier som söks fram, detta för att få en överblick över 
karaktären på tillgängliga studier (Friberg, 2012b). Det framkom att det fanns mycket kvantitativt 
material, från olika länder och olika arbetsplatser. Materialet söktes fram genom databaserna 
CINAHL, Medline och PshycInfo. För att effektivisera sökningen användes de Booleska 
sökoperatorerna, (Östlundh, 2012), AND, OR och NOT. Dessa används för att bestämma sambandet 
mellan sökorden. NOT används för att för att utesluta särskilda ord ur en sökning medan AND 
markerar att sökorden skall finnas med. OR innebär att något av sökorden skall finnas med. 
Trunkering, *, användes för att få med ett ords alla olika böjningsformer. När trunkering används 
skrivs ordstammen följt av * (Östlundh, 2012). I den inledande sökningen användes enbart moral 
distress som sökord. Under genomgång av det material som framkom utökades sökorden. Använda 
sökord i den primära sökningen var Ethic, moral, stress, distress och nur*. För att bredda sökningen 
och fånga in all forskning användes bibliotekarie till hjälp för att finna ytterligare sökord: Ethical 
stress* OR ethical distress* OR ethical dilemma* OR moral stress* OR moral distress* OR moral 
dilemma* OR ethical issue* AND qualitative OR focus group* OR grounded theory OR 
phenomenological OR observation* OR interview* AND nurs* NOT Survey OR review OR manager 
OR student* OR physician*. Denna sökning visade sig inte utöka mängden data. Se bilaga 1: 
Sökmatris. 
 
Studierna som valdes var högst 10 år, därmed inkluderades studier från och med år 2006. Studierna 
hade belyst etisk stress utifrån Jameton´s (1984) definition eller en definition som är mycket lik 
Jameton´s. De undersökte hur yrkesgruppen sjuksköterskor upplevde etisk stress. Studierna var 
godkända av etisk kommitté. Exklusionskriterier var annan yrkesgrupp än sjuksköterskor, att 
sjuksköterskorna inte gick att urskilja från resultatet om studien var gjord på flera yrkesgrupper och 
att forskarna använt en annan definition av etisk stress var. Avgränsningarna var att artiklarna skulle 
vara antingen på svenska eller engelska, de skulle vara kollegealt granskade. Inga avgränsningar 
gjordes angående vilket land studien var gjord i. 
 
Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett granskningsformulär (Se bilaga 2) som baserats på 
Jönköping University School of Health and Welfare’s modell för kvalitetsgranskning vid kvalitativa 
studier. Totalt granskades 24 artiklar för resultatet. Av dessa behölls 12. De som valdes bort 
exkluderades på grund av olika skäl: undersökningen gjordes på många olika yrkesgrupper där 
sjuksköterskorna inte gick att urskilja (n=1), sjuksköterskorna gick att urskilja tydligt men stod för en 
mycket liten del av resultatet (n=1), det användes öppna svarsfrågor tillagt till ett kvantitativt formulär 
- vilket bedömdes inte ge tillräckligt djupgående svar (n=1), etisk stress var inte fenomenet i fokus 
(n=6), metoden var sekundär analys (n=1), var ett forskningsprotokoll och ingen riktig studie (n=1) 
samt studien var gjord på sjuksköterskestudenter och inte sjuksköterskor (n=1). De artiklar som 
inkluderades uppfyllde minst 11 av 12 punkter på kvalitetsgranskningsformuläret samt ovan nämnda 
inklusionskriterier. De artiklar som endast fick 11 punkter godkända saknade de kvalitativa 
kvalitetsbegreppen i sin metoddiskussion. Samtliga diskuterade dock sitt tillvägagångssätt.  
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Dataanalys 
Författarna har inte arbetat så länge i vården och där med kan det antas att de inte har lika mycket 
förförståelse som legitimerade sjuksköterskor om etisk stress. En av författarna har en förförståelse 
om att fenomenet existerar i Sverige. Förförståelse innebär att förkunskap inom området finns innan 
studien är gjord (Priebe & Landström, 2012). Att vara väl inläst på sitt forskningsområde kan leda till 
att förförståelse utvecklas. Vid analysen uppmärksammas sådant som är bekant vilket kan leda till att 
den vetenskapliga kvalitén minskas (Wallengren & Henricson, 2015).  
 
Dataanalysen skedde i fem steg enligt Friberg’s modell (2012a) för analys av litteraturöversikt. Först 
lästes artiklarna noggrant igenom av båda författarna var för sig för att få en förståelse och överblick 
av materialets helhet. Under läsningen gjordes understrykningar och anteckningar av det som ansågs 
vara av vikt för studiens syfte. I steg två så identifierades resultatavsnittets huvudfynd från varje läst 
studie gemensamt. I steg tre sammanfattades studiernas huvudfynd i ett dokument för att underlätta 
analysarbetet, en så kallad artikelmatris. Se bilaga 3. I steg fyra diskuterades det ihopsamlade 
materialet för att undersöka förekomsten av likheter/skillnader i studiernas resultat. Övergripande 
kategorier skapades genom att gruppera kondenserade analysenheter som liknade varandra. 
Materialet lästes om flera gånger för att säkerställa att inget av vikt för resultatet hade fallit bort. 
Kategorierna gjordes om och döptes om tills dess att fynden blev belysta på ett adekvat sätt. Därefter 
skapades subkategorier genom att läsa och analysera de kategorier som redan skapats för att hitta 
nyanser inom dessa. I det sista steget presenterades analysen för läsaren genom att beskriva och 
illustrera de olika kategorierna och subkategorier. I analysen framkom två huvudkategorier, varav en 
huvudkategori hade fyra subkategorier och den andra huvudkategorin hade två subkategorier. 
Exempel på analysprocessen ses i tabell 1. Analystabellen som gjordes gav en tydligare bild över den 
röda tråden från analysenhet till kategori. Se tabellen i sin helhet i bilaga 4. 

 

 
Tabell 1. Utdrag från analystabell 

Analysenhet Kondenserad 
analysenhet 

Kod Subkategori Kategori 

"...det finns många patienter 
som behöver uppmärksamhet 
och du är helt ensam. Det är 
mycket arbetsuppgifter som 
skall utföras snabbt men du 
upptäcker att du inte kan 
utföra dem. Som ett resultat av 
detta lider dina patienter.” 

Finns för mycket 
arbetsuppgifter som 
skall göras snabbt. 
Patienterna blir 
lidande. 

Tung 
arbetsbörda. 

Att arbeta i 
resursbrist. 

Att vara 
begränsad i 
att ge rätt 
vård. 

“Du kan utmana så mycket som 
du vill, men utgången - du vet, 
vi behöver mer pengar. Vi har 
inte budgeten till det. Vi kan 
inte göra det.” 

Det är inte lönt att 
säga ifrån för det 
finns ingen budget 
för förändring. 

Förändring 
kan inte nås 

Att förbli tyst Att ta den 
rätta vägen 
istället den 
lätta vägen 

 

Forskningsetiska överväganden  
Enligt svensk lag måste forskning granskas av en etikprövningsnämnd. Dock räknas inte de flesta 
arbeten av studenter i grundutbildning som forskning och behöver därför inte granskas av sådan 
nämnd (Kjellström, 2012). Endast artiklar som gjort tydliga etiska överväganden, har tillstånd av etisk 
kommitté eller publiceras i en tidskrift som kräver etiskt övervägande användes (Wallengren & 
Henricson, 2012) i litteraturöversikten. Metodavsnittet granskades för att se att inga andra etiska 
tvetydigheter förekom med hjälp av Belmontrapportens etiska principer (Kjellström, 2012). Respekt 
för personer principen, göra gott principen och rättvise principen. Respekt för personer innebär att 
respektera självbestämmande och att skydda dem med begränsad autonomi. Göra gott principen 
handlar om att inte skada deltagarna, därmed minimera skadan och maximera nyttan med studien. 
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Rättviseprincipen innebär att lika skall behandlas lika och olika skall behandlas olika. Principen kan 
användas för att rättfärdiga val av deltagare till en studie. Till följd av att avgöra vilka skillnader mellan 
människor som är moralisk relevanta kan motiveras i forskningen. Ett sådant fall är sårbara 
populationer (Kjellström, 2012). 
 
Artiklarna som använts är redan gjorda sedan tidigare och ingen behöver intervjuas på nytt därmed 
borde kunskapsnyttan tydligt överväga riskerna med studien. Kunskapsnyttan med studien är att öka 
förståelsen och medvetenheten om etisk stress.  
 

Resultat 

Två huvudkategorier framkom i materialet: “Att vara begränsad i att ge rätt vård” och “Att ta den lätta 
vägen istället för den rätta vägen”. I huvudkategorin “Att vara begränsad i att ge rätt vård” finns 
subkategorierna: att arbeta i resursbrist, att ha brister inom det interprofessionella teamet, att vara i 
en hierarkisk struktur samt att ha olika förväntningar och krav på vården. I huvudkategorin “Att ta den 
lätta vägen istället för den rätta vägen” finns subkategorierna: att förbli tyst och att följa med 
strömmen.  
 

Tabell 2. Sammanställning över huvudkategorier/subkategorier.  

 
 

Att vara begränsad i att ge rätt vård 
I resultatet framkommer att etisk stress uppstod när olika typer av hinder begränsade 
sjuksköterskorna att ge rätt vård. Olika förväntningar på vården kunde göra att sjuksköterskorna 
kände etisk stress men även olika former av resursbrist som personalbrist och materialbrist kunde 
påverka sköterskorna i sitt arbete. När sjuksköterskorna utsattes för etisk stress var det vanligt att de 
upplevde skuld, ånger, maktlöshet, frustration, hjälplöshet, ilska och irritation. 
 

Att arbeta i resursbrist 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte hann ge vård som respekterade människan. Bristen på tid ledde 
till att alla arbetsuppgifter skulle göras så fort det gick (Spenceley, Witcher, Hagen, Hall & Kardolus-
Wilson, 2015). Mer och mer arbete skulle göras på kortare tid. Detta ledde till att sköterskorna kände 
sig hjälplösa och att de inte kunde hjälpa patienterna. Sjuksköterskorna upplevde det som att det 
verkligen inte gick att göra någonting åt situationen och att de inte kunde ge den kvalité på vården som 
hade önskats vilket gav sjuksköterskorna etisk stress (Deady & McCarthy, 2010; LeBaron, Beck, Black 
& Palat, 2014; Maluwa, Andre, Ndebele & Chilemba, 2012; Spenceley et al., 2015; Wolf, Delao, Moon, 
Clark, & Zavotsku, 2016). 
 
Den tunga arbetsbördan ansågs vara orsaken till att det inte fanns tid för att vara hos patienterna och 
att sjuksköterskorna utvecklade en etisk okänslighet (Choe, Kang & Park, 2015; LeBaron et al., 2014). 
Sköterskorna upplevde att dokumentationen tog mycket tid från patienterna. Valet stod mellan att 
vara en bra sjuksköterska på papper eller en bra sjuksköterska i det praktiska arbetet, det fanns inte tid 
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att vara bra på båda. Detta upplevdes frustrerande av sjuksköterskorna (LeBaron et al., 2014; Wolf et 
al., 2016).  
 

Ledningen försökte öka antalet patienter per sjuksköterska (LeBaron et al., 2014; Wolf et al., 2016). 
Det kunde vara 40 patienter på en sjuksköterska trots att lagen angav att det endast fick vara fem 
patienter per sjuksköterska (LeBaron et al., 2014). Detta ledde till att sjuksköterskorna kände sig 
frustrerade redan innan arbetspasset börjat då de på förhand visste att god vård och patientsäkerhet 
inte skulle kunna upprätthållas (Wolf et al., 2016). Personalbristen ledde också till att 
sjuksköterskorna fick jobba hårdare än tidigare vilket i sin tur kunde orsaka demoralisering, 
utbrändhet och patientlidande (Shorideh, Ashktorab & Yaghmaei, 2012; Spenceley et al., 2015). När 
patienterna låg i korridorerna för att de inte fick plats på rummen så blev sköterskorna distraherade 
ifrån sitt arbete då patienterna påkallade uppmärksamhet (Wolf et al., 2016). Patienter skickades hem 
utan information på grund av att sjuksköterskorna var upptagna med andra patienter eller så kunde 
sköterskorna till och med bli tvungna att delegera uppgifter till patientens närstående. 
Patientsäkerheten upplevdes äventyrad och sjuksköterskorna kunde känna sig maktlösa, bittra och 
oroade. De hade också dåligt samvete och kände sig indignerade av sjukhuset (Choe et al., 2015; 
LeBaron et al., 2014; Maluwa et al., 2012; Nathaniel, 2006; Shorideh et al., 2012; Wolf et al., 2016). 
 
Även om det fanns tid för sjuksköterskorna att ge personlig vård så valde de ofta att inte göra det. När 
detta beteende observerades tillfrågades sjuksköterskorna varför de inte lade mer tid på att ge 
personlig vård. Sjuksköterskorna svarade “det finns ingen tid” trots att det genom observationerna var 
tydligt att det fanns tid (LeBaron et al., 2014).  
 
Brist på rätt material och resurser som mediciner och utrustning ledde till etisk stress (LeBaron et al., 
2014; Maluwa et al. 2012; Shorideh et al., 2012; Spenceley et al., 2015).  Blod kunde behövas men 
transporter från blodbanken var inte tillgängliga eller så fanns inget blod att transportera. Simpel 
utrustning så som termometrar kunde fattas (Maluwa et al., 2012). När sjuksköterskorna inte kunde ge 
god vård på grund av materiella begränsningar så upplevde de sig hämmade och dåliga, känslor som 
frustration, ilska, ledsenhet, skuld och missnöje med jobbet kunde uppstå (LeBaron et al., 2014; 
Maluwa et al., 2012). I värsta fall kunde medicinsk utrustning gå sönder och få stora konsekvenser, så 
som avliden patient vilket ledde till att sjuksköterskorna kunde känna skuld i många år efter händelsen 
(Nathaniel, 2006). Sjuksköterskor led av etisk stress när ekonomiska aspekter prioriterades istället för 
att respektera människan och dess rättigheter. Patienter blev också utskrivna utan att ta hänsyn till 
deras hälsotillstånd (Choe et al., 2015).  
 

Att ha brister inom det interprofessionella teamet 
Etisk stress upplevdes hos sjuksköterskorna när de sett andra i omvårdnadsteamet som inte tog ansvar 
för att ge god vård. De andra kollegorna såg inte heller konsekvenserna av den bristande vården de 
gett. Teamet kunde istället försöka dölja och rättfärdiga medicinska och omvårdnadsmässiga fel de 
gjort i sitt arbete. När kollegor inte höll sig till en bestämd vårdplan gav det etisk stress och 
sjuksköterskorna kände sig lurad av kollegorna. Samma patienter kunde komma in upprepade gånger 
och fick samma ineffektiva vård varje gång (Musto & Schreiber, 2012; Shorideh et al., 2012; Spenceley 
et al., 2015). 
 
När läkare och andra sjuksköterskor hade bristande utbildning var det extra stressande för 
sjuksköterskorna (Bernhofer & Sorrell, 2015). Sjuksköterskornas självtvivel grundades ofta i brist på 
erfarenhet och kunskap. Om det gick att ifrågasätta om patienten fått bästa vård kände sig 
sjuksköterskorna missnöjda med sig själva. Sorg, ånger och etisk stress uppstod. Att vara tvungen att 
ge omvårdnad som sköterskorna inte hade kunskap för gjorde att de ifrågasatte patientsäkerheten. Det 
kunde handla om att ge cellgiftsbehandling, smärtlindring eller att bli placerad på en 
intensivvårdsavdelning som nyutbildad sköterska (Laabs, 2007; LeBaron et al., 2014; Musto & 
Schreiber, 2012; Shorideh et al., 2012). 
 
Sjuksköterskorna menade att de inte kunde utföra sitt jobb för att läkarna inte skötte sitt åtagande och 
den medicinska vården blev därmed försenad. Läkarna vägrade komma när de hade jouren, de tog inte 
tag i situationer med en gång och de verkade inte vara närvarande nog att se verkligheten vilket kunde 
leda till att sjuksköterskorna kände sig totalt misslyckade (Bernhofer & Sorrell, 2015; Nathaniel, 2006; 
Spenceley et al., 2015). Till exempel kunde döende patienter bli utan smärtlindring, patienter i 
psykiatrisk vård utsättas för onödiga tvångsåtgärder som kunde förhindrats om korrekt medicinsk 
vård hade givits från början och behandling gavs till de patienter som hade nästintill obefintlig chans 
för återhämtning (Bernhofer & Sorrell, 2015; Choe et al., 2015; Deady & McCarthy, 2010).  
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Läkare kunde också ge felaktig vård eller information till närstående och patienter (Choe et al., 2015; 
Laabs, 2007). De kunde undanhålla information om att forskning utförts på patienten (Shorideh et al., 
2012). Läkarna upplevdes också styra patienten och närstående mot beslut som var enligt läkarens 
värderingar och inte sjuksköterskornas (Nathaniel, 2006). Läkare ville inte gå emot andra läkares 
beslut och det var då svårt för sjuksköterskorna att få igenom behandling till deras patienter när de 
ville ändra ett tidigare beslut (Deady & McCarthy, 2010). 
 
När andra kollegor började bli oförskämda och visa att de inte brydde sig om patienterna så började 
sjuksköterskorna oroa sig för patienterna. När sjuksköterskorna var lediga funderade de över hur 
patienter hade det på sjukhuset. Sköterskorna blev väldigt upprörda över att behöva känna så 
(Spenceley et al., 2015). Kollegor kunde upplevas som samvetslösa och att de inte brydde sig om 
patienterna. Patienterna kunde komma in för ett problem och lämna sjukhuset med många fler 
problem på grund av bristande grundläggande omvårdnad som exempelvis munvård (Shorideh et al., 
2012). 
 

Att vara i en hierarkisk struktur  
Det fanns en hierarkisk struktur i vården där de som var underordnad förväntades lyda order från en 
överordnad även om detta var emot vad personerna själva ansåg vara lämpligt, exempelvis utföra en 
ordination. Sjuksköterskorna upplevde också att läkarna trodde sig stå över dem, att läkarna hade mer 
makt i kliniska beslut, att läkarna trodde att sjuksköterskorna inte hade kunskap nog att ifrågasätta 
dem och att sjuksköterskorna inte hade möjlighet att påverka beslutsprocessen. När delaktighet i 
beslut inte var möjligt uppstod etisk stress då vårdens kvalité påverkades. Rädsla, misstro, status- och 
maktbalans, påverkade interaktionen mellan patienter, närstående och vårdgivare. När läkare tog 
beslut med patientens anhöriga utan att höra på patientens önskemål upplevde sjuksköterskorna 
maktlöshet (Bernhofer & Sorrell, 2015; Choe et al., 2015; Deady & McCarthy, 2010; LeBaron et al., 
2014; Nathaniel, 2006; Shorideh et al., 2012). 
 
Genom att prata sjuksköterskor emellan kunde konflikter lösas (Edwards, McClement & Read, 2013; 
LeBaron et al., 2014). Däremot var det svårare för sjuksköterskorna att reda ut konflikter med läkare 
då de upplevdes som skrämmande. Många vågade inte göra doktorn upprörd, så de utförde vård som 
de tyckte var fel för att tillfredsställa läkarnas önskemål. AT- läkare och ST-läkare ansågs vara lättare 
att prata med vilket gjorde att sjuksköterskorna hellre kontaktade dem (Edwards et al., 2013; LeBaron 
et al., 2014). 
 
Vårdavdelningschefer upplevdes ha favoriter. Favoriterna fick gå på återkommande 
vidareutbildningar, medan vissa aldrig fick gå. Detta ledde till upplevelse av etisk stress då en del 
sjuksköterskor inte fick tillfälle att växa i sin profession (Maluwa et., 2012). Sjuksköterskorna kände 
generellt att de inte fick stöd i vårdarbetet från sin chef och upplevde förtvivlan och frustration 
(Edwards et al., 2013; LeBaron et al., 2014). Etisk stress uppstod i situationer där cheferna var 
frånvarade. De ville inte kännas vid de negativa händelserna som hände på avdelningen och var inte 
involverade i kliniken (Edwards et al., 2013). Ledningen satt och övervakade hur länge mottagningens 
patienter stannade på avdelningen. Om patienter blev kvar för länge så ringde cheferna 
sjuksköterskorna och frågade varför de fortfarande var kvar. Det var frustrerande för sjuksköterskorna 
när cheferna inte såg verkligheten på avdelningen och sköterskorna kände att ledningen saknade 
medkänsla (Wolf et al., 2016).  
 
Cheferna tog inte ansvar för att följa upp de brister som rapporterats till dem. När detta upprepades 
vid flera tillfällen skapade det etisk stress hos sjuksköterskorna eftersom vårdens kvalité aldrig 
förbättrades. Vård som är kostsam eller till och med skadlig för patienterna ignoreras av cheferna 
(Shorideh et al., 2012; Spenceley et al., 2016). 
 

Att ha olika förväntningar och krav på vården  
Kollegorna, verksamheten, ledningen och andra sociala system som berörde patienten kunde ha olika 
värderingar och förväntningar på vården vilket gjorde sjuksköterskorna frustrerade (Spenceley et al., 
2015; Wolf et al., 2016). Sjuksköterskorna kunde också ha sina egna förväntningar på vad som var bra 
vård för patienten. När patienten själv inte kunde uttrycka sina förväntningar upplevdes det som att 
det var svårt att komma vidare i vårdarbetet och etisk stress uppstod. Exempelvis när patienten inte 
kunde förmedla sig alls, hade svårigheter att förmedla sig på grund av långt gången demens eller när 
patienten enbart kunde använda kroppsspråk (Musto & Schreiber, 2012; Nathaniel, 2006; Shorideh et 
al., 2012; Spenceley et al., 2015). 



10 

 

 
Etisk stress uppstod hos sjuksköterskorna när närstående hade förväntningar på vården som inte 
överensstämde med vad sjuksköterskorna tyckte var den bästa vården för patienten (Spenceley et al., 
2015). När anhöriga la sig i hur patienten skulle vårdas upplevde sjuksköterskorna att de inte kunde 
göra sitt bästa för patienten. Närstående kunde bli arga och skälla på sjuksköterskorna och få dem att 
känna sig förolämpade och stressade (Shorideh et al., 2012; Spenceley et al., 2015). Framförallt när 
sköterskorna försökte förklara för anhöriga och de inte tog till sig informationen eller inte förstod den 
vård som gavs. Sjuksköterskorna menade att de hade en utbildning som gjorde att de kände till 
patientens specifika behov. Sköterskorna kände att de var patientens ögon och öron och visste 
troligtvis mer än anhöriga gjorde (Spenceley et al., 2015).  
 
Finansiella problem eller bördan av att ta hand om sin närstående kunde göra att patientens 
familjemedlemmar kunde välja att avstå behandling. Även om patienten hade en hög chans för 
återhämtning. Familjemedlemmar kunde även kräva att patienten inte fick någon information om sitt 
tillstånd. Detta var frustrerande för sjuksköterskorna som kände sig hjälplösa eftersom de visste att 
patienten kunde vårdas på ett adekvat sätt och hindrades ifrån att ge den vården till patienten (Choe et 
al., 2015). Etisk stress kunde uppstå angående vilka vårddirektiv om återupplivning som skulle följas. 
Läkarna kunde bestämma att patienten inte skulle återupplivas fast det var emot landets religion. 
Religionen tvingade sjuksköterskorna att ge återupplivning trots läkares order och sköterskornas egna 
tankar om vad som var bäst för patienten (Shorideh et al., 2012). 
 

Att ta den lätta vägen istället för den rätta vägen 
Sjuksköterskorna kunde känna sig tystade av framförallt kollegor och chefer. Vilket gjorde att 
sköterskorna inte kunde dela sina åsikter i teamet angående omvårdnaden som utfördes. Genom att 
anse att det inte gick att skydda alla patienter hela tiden så valde sköterskorna att ignorera brister i 
vårdarbetet. 
 

Att förbli tyst 
Att ifrågasätta en kollega i hur de utförde vård upplevdes som stressande. Det kunde leda till att 
sjuksköterskorna blev isolerade eller utstötta från gruppen och att arbetslivet försvårades avsevärt. 
Den här splittringen i teamet ansågs i många fall uppstå när sjuksköterskorna tog patientens sida. När 
sjuksköterskorna ville påtala att felaktig vård utförts av någon annan kunde de känna sig hindrade av 
att det kunde leda till lagliga påföljder för kollegan om detta kom fram till ledningen (Deady & 
McCarthy, 2010; Shorideh et al., 2012). För att undvika konsekvenser så valde sjuksköterskorna att 
hålla tyst inför de kollegor som hade mer erfarenhet/status. Att säga emot var förknippat med mod 
men också mycket oro inför hur det skulle tas emot. Sjuksköterskorna kunde bli tillrättavisade, 
ifrågasatta, utskällda, utfrysta och bli sedda som ett problem eller bråkstake för andra. 
Arbetsrelationer kunde påverkas till den grad att sjuksköterskorna blev hatade av de andra och det 
innebar att det skulle straffa sig i längden. Cheferna kunde dessutom bestraffa de som rapporterat 
genom att sänka lön eller tvinga dem till att jobba skift som ingen vill ha (Laabs, 2007; Maluwa et al., 
2012; Musto & Scheriber, 2012; Shorideh et al., 2012; Spenceley et al., 2015).  
  
När den etiska stressen inte togs på allvar av cheferna så tappade sjuksköterskorna hoppet om att 
förändring i framtiden någonsin skulle kunna ske. Att bli avvisade var det värsta som kunde hända när 
sjuksköterskorna kände etisk stress och försökte prata med någon. Sköterskorna kände sig tystade och 
avvisade och slutade sträva efter en lösning på den etiska stressen. En annan anledning till att 
sjuksköterskorna inte upplevde det som lönt att utmana organisationen var att det inte fanns någon 
budget att göra någonting. Känslor av frustration, ilska, hopplöshet och hjälplöshet uppstod (Edwards 
et al., 2013; Musto & Schreiber, 2012). 
 

Att följa med strömmen 
Sjuksköterskorna kunde välja att inte göra mer än att bara följa med strömmen för att de ansåg att det 
inte gick att skydda alla patienter hela tiden (Deady & McCarthy, 2010). Sjuksköterskorna reflekterade 
inte över stressande händelser i omvårdnadsarbetet och nöjde sig med hur situationen var. Att andra 
helt enkelt gick med på det som skedde ledde till att sjuksköterskorna blev rädda och frustrerade över 
att kollegor inte försökte bättra sig (Deady & McCarthy, 2010; Laabs, 2007; Wolf et al., 2016).  
 
Sjuksköterskorna struntade i andra kollegors fel i medicingivning och omvårdnadsarbetet fast detta 
gav etisk stress för sköterskorna. Fel som en annan sköterska hade gjort kunde också döljas. 
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Sjuksköterskorna fortsatte sitt omvårdnadsarbete som de brukade för att de kände sig hjälplösa, att de 
gjorde vad de kunde samt att de inte var möjligt att göra någon skillnad (Choe et al., 2015; Deady & 
McCarthy, 2010; LeBaron et al., 2014).  
 
För att undvika etisk stress försökte sjuksköterskorna att förneka, ignorera, förminska, 
intellektualisera, försöka glömma eller distansera sig ifrån problemet och sina känslor (Deady & 
McCarthy, 2010; Maluwa et al, 2012; Wolf et al., 2016). Arbetet gjordes på rutin och sköterskorna 
valde att distansera sig känslomässigt från patienterna. De kommunicerade mindre med närstående 
och patienter och undvek helt konflikter för att skydda sig ifrån etisk stress (Laabs, 2007; LeBaron et 
al., 2014). Sjuksköterskorna kunde skapa en etisk kod för jobbet och hade en annan etisk kod när de 
var privata. Det var acceptabelt för sjuksköterskorna att ha lägre etiska krav på arbetet eftersom att det 
inte gick att påverka arbetsplatsen (Deady & McCarthy, 2010).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Kvalitén i arbetet diskuterades utifrån de kvalitativa kvalitetsbegreppen: trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet är ett slags paraplybegrepp och innebär att läsarens 
skall bli övertygad om att den nya presenterade kunskapen är rimlig och resultatet är giltigt. 
Pålitligheten innebär bland annat att författarnas tidigare erfarenheter och förförståelse är synligt i 
arbetet. Genom att utomstående kritiskt har granskat arbetet så ökade bekräftelsebarheten. Att ett 
resultat är överförbart till andra populationer och kontexter kallas överförbarhet (Wallengren & 
Henricson, 2012).  
 
Den kvalitativa metoden visade sig vara en bra metod för detta arbete då en kvantitativ metod inte 
kunde ha gett svar på syftet. Kvalitativ data studerar upplevelsen (Priebe & Landström, 2012; 
Henricson, 2012). Litteraturöversikten var bra för att få ett brett perspektiv av ämnet (Friberg, 
2012b).  Eftersom det har riktas kritik mot etisk stress för att begreppet inte fångar hela den 
bakomliggande processen (McCarthy & Deady, 2008) så valdes en induktiv metod. Den induktiva 
metoden var aktuell för att valt begreppet var svagt utvecklat (Henricson, 2012). Genom att vald metod 
kunde besvara syftet ökade trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
I metodavsnittet angavs urvalskriterier. Genom att ha angett både inklusionskriterier och 
exklusionskriterier tydligt stärktes bekräftelsebarheten i arbetet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Jameton´s definition (1984) av etisk stress användes som ett riktmärke för urvalet av artiklarna. 
Artiklarna skulle ha en liknande definition som Jameton. Detta gjordes för att motverka den kritik som 
riktats mot begreppet etisk stress för att vara vagt och för omfattande (McCarthy & Deady, 2009). Det 
fanns ingen begränsning i vilka länder som inkluderades i studien, kvalitativa studier från Norden och 
Europa saknades i allmänhet. Inkluderade studiers ursprungsländer var USA (n=4), Kanada (n=3), 
och en vardera från Iran, Malawi, Irland, Korea och Indien. Endast tre stycken av artiklarna var gjorda 
före 2012 (de var gjorda 2006, 2007 och 2009). Avgränsningen av studier till 2006 gjordes för att ha 
så färskt material som möjligt. Situationer där etisk stress visade sig skiljde sig mellan olika länder och 
resultatet har blivit färgat av tidigare nämnda länders kulturer och förutsättningar. Sjukvårdssystemen 
ser annorlunda ut och att tillgängliga resurser skiljer sig åt. Brist på nödvändiga resurser såsom blod 
och termometrar förekommer sällan i Sverige. Inte heller bestraffningar från chefer till arbetstagare 
borde ske i samma omfattning i Sverige på grund av fackförbund och lagstiftning om 
arbetsförhållanden. Det skulle kunna vara så att resultatet är överförbart till andra yrkesgrupper som 
arbetar patientnära eftersom personal som ger patientnära vård har högre risk för etisk stress (Hamric 
et al., 2012 & Ulrich et al., 2010). Etisk stress skulle säkerligen kunna uppstå i fler situationer än de 
som beskrivits i resultatet, där sjuksköterskorna inte får göra det som de anser är det etiskt rätta. När 
Ulrich et al (2010) i sin kvantitativa studie tittade på förekomsten av etisk stress fann de statistiskt 
signifikanta skillnader mellan olika regioner inom ett land. Detta skulle kunna tyda på att 
överförbarheten av resultatet minskar och att förekomsten av etisk stress är beroende på sjukhusets 
arbetsklimat i sig, eller andra faktorer. En kvalitativ studies resultat är unik för sitt urval och det är 
omöjligt att säga hur eller om resultatet går att överföra till andra populationer (Shento, 2004).  
 
Det genomfördes en inledande sökning (helikoptersökning) där övergripande kunskap om ämnet 
erhölls och relevanta sökord hittades. En djupare kunskap om etisk stress skaffades. Sedans gjordes 
den egentliga sökningen (primärsökning) och redovisades i en tabell, se bilaga 1. Att två 
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litteratursökningar utfördes stärkte bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklar 
söktes fram genom Jönköping Universitys databas vilket gjorde att alla artiklar inte fanns tillgängliga. 
Därmed kan vissa viktiga fynd fallit bort från resultatet i denna litteraturöversikt. Insamling av 
använda artiklar pågick under en månads tid. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Jönköping 
University School of Health and Welfare’s modell för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Detta 
gjordes av båda författarna enskilt innan gemensam diskussion om vilka artiklar som skulle ingå i 
studien. Detta visade sig vara en bra metod då författarna inte var helt överens om vilka som skulle 
vara med och en kritisk diskussion kunde uppstå. Genom att båda författarna granskade alla artiklarna 
stärktes trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). I artiklarna var det ibland svårt att 
identifiera kvalitetsäkringsbegreppen för kvalitativ metod. I tidigare kurser under 
sjuksköterskeutbildningen har sökning via databaser tränats dessutom har det funnits föreläsningar i 
litteratursökning med bibliotekarie. Genom att författarnas tidigare erfarenheter av datainsamling 
synliggörs ökar pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012).  
 
Fler författare under analysarbetet ökar trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Förförståelse 
ifrån författarna har beskrivits tidigare i metoddelen. Det är svårt att se att förförståelsen har vinklat 
detta arbete. Genom att beskriva sin förförståelse ökar pålitligheten i arbetet (Wallengren & 
Henricson). En induktiv analysform utgår från textens innehåll (Danielsson, 2012). Den induktiva 
ansatsen gjorde att materialets helhet kunde analyseras och att inget föll bort (Friberg, 2012b). 
Eftersom artiklarna översattes från engelska till svenska fanns risk för feltolkning av materialet. 
Speciellt när det gällde olika chefnivåer och administrativa titlar då de skiljer sig från svensk sjukvård. 
Lexikon har använts som ett stöd för att garantera god läsförståelse. Grounded Theory artiklarna var 
särskilt svårtolkade och svåra att föra samman med övriga resultat för att dessa genom studier skapar 
en ny teori istället för nya kategorier som de andra artiklarna gör. Materialet har lästs flera gånger 
vilket gjorde att författarna blev bekanta med det. Genom den inledande sökningen och 
litteraturgenomgången har begreppet etisk stress blivit väldigt tydligt. Att fenomenet som har 
studerats är helt tydligt för författarna ökar pålitligheten och trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 
2012). Bekräftelsebarhet innebär att kritiska granskare har läst arbetet, att eventuell förförståelse är 
beskriven samt att datainsamling är detaljerat beskriven (Wallengren & Henricson, 2012). Genom 
handledningsträffar har därmed bekräftelsebarheten blivit god då arbetet har blivit granskat av 
utomstående. Dessa har ökat kvalitén på arbetet. Litteraturöversikten har även genomgått en 
opponering av medstudenter på School of Health and Welfare vid Jönköping University.  
 
Samtliga artiklar som inkluderades hade fått etiskt tillstånd för att få genomföra sin studie. Detta är 
viktigt för det vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2012). Belmontrapportens etiska 
principer (Kjellström, 2012) användes som en granskningsmall för de inkluderades studiernas 
metodavsnitt. 
 

Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av etisk stress i 
omvårdnadsarbetet. Ett av resultatets huvudfynd var att sjuksköterskorna upplevde sig vara i en 
hierarkisk struktur på sin arbetsplats som hindrade dem och skapade etisk stress. Ett annat var att 
många faktorer påverkade sjuksköterskorna till den grad att sjuksköterskorna förblev tysta då de inte 
sa ifrån och slutade sträva efter förändring i vården. Det sista huvudfyndet var att följa med 
strömmen, då sjuksköterskorna anpassade sig till organisationskulturen. Dessa valdes för att de var 
mest unika i relation till tidigare forskning.  
 

Att vara i en hierarkisk struktur 
I resultatet framkom att den hierarkiska strukturen i omvårdnadsarbetet upplevdes gynna läkarna 
som hade mer makt än sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna blev hindrade av organisationskulturen 
som hade skapat en norm att läkare inte skulle ifrågasättas eller störas vilket gjorde att 
sjuksköterskorna kände maktlöshet. Andra studier har funnit att känslan av maktlöshet, att deras åsikt 
inte är värd någonting och att sjuksköterskorna inte har något val är vanligt i interaktion med läkare 
och förstärker känslan av etisk stress (Burston & Tuckett, 2013; Varcoe, Pauly, Storch, Newton, & 
Makaroff, 2012). Att sjuksköterskorna kände sig otrygga med läkarna och deras professionalitet ledde 
till upplevelsen av etisk stress (Pauly et al., 2009; Rice et al., 2008). McGibbon, Peter och Gallop 
(2010) skriver att läkarnas makt är sanktionerad av organisationen. Dels genom att de får mer lön och 
dels genom att de i sin arbetsbeskrivning samt sjukhusets riktlinjer ska vara de som tar besluten. Detta 
kan anses som ett strukturproblem som Lützen och Edwalds Kvist (2012) samt Sandman och 
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Kjellström (2013) nämner som en av fyra faktorer i ett etiskt problem. I ICN’s etiska kod (2012) står 
det att sjuksköterskorna ska förespråka ett gott samarbete mellan kollegor. Att de inte känner sig 
respekterade och hörda av läkarna försvårar att ett gott samarbete kan uppstå. Kanske skulle det 
underlätta att läkare och sjuksköterskor redan under sin utbildning får samarbeta i olika patientfall 
och diskutera etiska problem. Denna typ av samarbete under utbildning finns i USA, Kanada, England 
och förekommer även i Linköping. Studier på interprofessionell utbildning har gjorts och visat på att 
studenter tycker att det är givande (Ponzer, Faresjö & Mogensen, 2009).  
 
Egna erfarenheter talar för att handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen skyddar 
sjuksköterskestudenterna ifrån läkarna exempelvis genom att inte låta studenterna tala eller svara i 
telefon när läkarna ringer. Detta skulle kunna vara kontraproduktivt då blivande sjuksköterskor inte 
får lära sig att ta konflikter med läkare med ökad risk för etisk stress. Zuzelo (2007) fann att den 
grundläggande sjuksköterskeutbildningen i USA saknade förberedelse för etiska situationer och även 
Kävlemark Sporrong et al. (2006) menar att den etiska kompetensen hos personalen i Sverige är 
sviktande. Desto högre utbildning en person har desto lägre etisk stress visade personen sig uppleva. 
Det fanns ett negativt samband (Sirilla, 2014).  
 
I resultatet framgick också att sjuksköterskorna utförde vård de ansåg var fel för att tillfredsställa 
läkares önskemål. Fler personalkategorier än sjuksköterskorna menade att hierarkin spelade en stor 
roll och var inte bekväma med att ifrågasätta läkaren (Wall, Austin, Garros, 2016). McGibbon et al. 
(2010) har funnit att sjuksköterskorna anpassade sig efter varje läkares personlighet och olika sätt att 
behandla patienter. Läkarens ord var lag. De var längst upp i hierarkin, ofelbara och omöjliga att 
utmana (Wojtowicz, Hagen och Van Daalen-Smith, 2014). Frågan är hur patientsäkerheten kan 
uppehållas när sjuksköterskor inte vågar vara kritiska. WHO (2016) menar att sjuksköterskorna måste 
verka för att förebygga fel i vården och därmed konsekvenser för patienten. Enligt lagen måste 
patientsäkerheten upprätthållas (Socialstyrelsen, 2015). ICN’s etiska kod (2012) påtalar även vikten 
om att ha ett personligt ansvar för yrkesutövningen och att utvecklas i professionen. När 
sjuksköterskorna går med på det läkaren säger utan att ta ansvar för vad de gör faller den etiska koden. 
Det framkom också i resultatet att chefer kunde bestraffa vissa sjuksköterskor genom att undanhålla 
vidareutbildningar. Att inte få vidareutvecklas i sin profession har visat sig vara förknippat med etisk 
stress i tidigare studier (de Veer, Anke, Francke, Struijs, & Willems, 2013). Cheferna hindrade 
därigenom sjuksköterskorna ifrån att nå målen i den etiska koden som gäller i hela världen. 
 

Att förbli tyst 
Kritik har riktats mot användandet av begreppet etisk stress. Kanske är känslor såsom skam, ånger och 
att känna skuld ett uttryck för dåligt samvete snarare än etisk stress (Johnstone & Hutchinson, 2015). 
När personer har dåligt samvete och inte kan agera därefter så upplever de en inre konflikt som kallas 
samvetsstress. Samvetsstress fokuserar inte bara på externa hinder för att agera etiskt utan fokuserar 
också på personens ansvar (Silén, 2011). Etisk stress ger inte bara negativa konsekvenser. Den kan ses 
som ett verktyg för att sjuksköterskorna ska bli mer medvetna och reflektera över etik, filosofi, och 
spirituella aspekter. Det kan stärka sjuksköterskorna i nästa etiska konflikt (McCarthy & Deady, 
2008).  
 
Sjuksköterskorna upplevde sig bli tystade av chefer och medarbetare. Att säga emot var förknippat 
med många konsekvenser, bland annat utanförskap och bestraffningar. Varcoe et al. (2012) samt Wall 
et al. (2016) har också påvisat att olika bestraffningar såsom nedvärderingar, utskällningar, 
anklagelser, otrevliga arbetsuppgifter samt rädsla för tillsägelser kunde göra att sjuksköterskorna gav 
vård som de inte tyckte var bra. Detta kan enligt Lützen och Ewalds Kvist (2012) samt Sandman och 
Kjellström (2013) bli sett som ett motivationsproblem, då sjuksköterskorna visste hur de borde handla 
men inte var motiverade att göra något åt situationen. Är sjuksköterskorna inte motiverade att 
förbättra vården kunde även det vara en orsak till bristande patientsäkerhet. ICN (2012) har angett att 
sjuksköterskor skall vara ansvariga för att utveckla omvårdnadsarbetet. Om sjuksköterskor har blivit 
tystade i sjukvården kan de förmodligen inte ta ansvar för omvårdnadens utveckling. Liksom resultatet 
i denna litteraturöversikt visade Wojtowicz et al. (2014) att rädsla för att trampa någon annan på tårna 
kunde vara en bidragande orsak till att sjuksköterskorna inte vidtog några åtgärder när de såg 
bristande vård. Avdelningen kunde vara väl medvetna om problemet men gjorde inget aktivt för att 
ändra på enskilda personers beteende (Varcoe et al., 2012).  
 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna inte kände sig hörda av läkarna. Att sjuksköterskorna 
upplevde att sin röst inte var önskvärd eller att de inte blev hörda av läkare eller chefer har upptäckts i 
andra studier (Varcoe et al., 2012; Wall et al., 2016; Wiegand & Funk, 2012). Ibland fick sköterskorna 
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delge sina åsikter, men oftast togs inte hänsyn till sjuksköterskornas åsikter om patienternas 
vård. Sjuksköterskorna saknade makt att säga ifrån till läkarna eller trodde att ingen skulle värdesätta 
deras åsikter (Wall et al., 2016; Wiegand & Funk, 2012). Redan som sjuksköterskestudent kunde etisk 
stress uppstå (Wojtowicz et al., 2014).  
 

Att följa med strömmen 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna försökte distansera sig från patienter när det uppstod etisk 
stress. Detta fynd stöds i andra studier (Fernandes & Moreira, 2013; McClendon & Buckner, 2007). 
Sköterskorna kunde för att minska sin egen stress undvika patienter och ville inte vara delaktiga i 
deras vård. Detta beteende ökade när patienten utsattes för meningslös vård. Det vill säga aggressiva 
behandlingar till människor som befann sig i livets slutskede (Varcoe et al, 2012). Sköterskorna 
försökte verka upptagna och vara mindre tillgängliga för att slippa att ta beslut, tänka på situationen 
och diskutera slutet på aggressiv vård (Badger & O’Connor, 2006). Sjuksköterskorna kunde finna tröst 
i att de hade gjort det som gick att göra, resten var utom sköterskornas kontroll (McClendon & 
Buckner, 2007). 
 
När sjuksköterskorna gav sämre vård, för att foga sig efter andras beslut, var sköterskorna tvungna att 
ge omvårdnad som inte stämde med patientens bästa eller dennes önskningar. Varcoe et al. (2012) 
belyser att sjuksköterskorna gick med på att ge vård i situationer där de kände oro för att följa andra 
kollegors beslut, de gav vård som inte överensstämde med patientens önskemål. Detta kunde bero på 
att sköterskorna inte ville göra de andra sjuksköterskorna upprörda. Speciellt om det inte var deras 
ordinarie arbetsplats då det ansågs att sköterskorna inte hade rätt att ifrågasätta (Wojtowicz et al., 
2014). 
 
I ICN’s etiska kod (2012) sammanfattas riktlinjer för sjuksköterskeprofessionens etik. 
Ansvarsområden definierade för sjuksköterskorna är att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande. De skall se omvårdnadsbehoven och vårda sina medmänniskor (ICN, 2012). 
Hur kan sjuksköterskorna vara närvarande när de gör allt för att försöka distansera sig själv ifrån 
patienten, för att skydda sig själv? Sjuksköterskorna saknar moralisk motivation att handla (Lützen & 
Ewalds Kvist, 2012; Sandman & Kjellström, 2013). 
 
Sjuksköterskorna riskerade att tvinga på sitt synsätt på andra. I den multikulturella vården agerade 
sjuksköterskorna som självutnämnd försvarare för patienten och kunde göra intrång i patientens 
autonomi och andra värden. Etik handlar om mer än personliga åsikter. Skulle personliga åsikter, även 
om de var välmenande, styra etiken skulle den bli inkonsekvent och oförutsägbar. Det har sällan lyfts 
fram i studier att sjuksköterskorna kan ha fel i sin övertygelse. Alla yrkesgrupper i vården drabbas av 
externa begränsningar i att ge den vård de vill, inte bara sjuksköterskorna (Johnstone & Hutchinson, 
2015).  
 
Förslagsvis kan den svenska motsvarigheten av begreppet moral distress ses över. Ordagrant översatt 
blir begreppet moraliska kval. Ordet kval har en allvarligare innebörd än stress och fångar bättre det 
psykologiska tumult som uppstår när sjuksköterskorna ifrågasätter sig själva som goda människor. Det 
kan vara så att svenska studier är få i omfattning på grund av att begreppet i dagens forskning är 
missvisande och förenklar fenomenet. 
 

Slutsats 

Etisk stress är ett problem för sjuksköterskorna i deras dagliga arbete. Det är svårt att dra slutsatser 
om hur stor grad av problem det är i Sverige. Sannolikt kommer etisk stress öka då sjukvården står 
inför en stor personalbrist. Egna erfarenheter talar både för att det är en låg medvetenhet om 
begreppet etisk stress, men samtidigt att många av kollegorna är drabbade och mår dåligt. 
Sammanställningen belyser både skillnader och likheter i etisk stress mellan olika länder. Genom att 
diskutera begreppet etisk stress med kollegor kommer äldre kunskap om etik komma till ytan igen. 
Reflektionen som ett redskap är undervärderat och bör tillämpas för att lindra etisk stress och/eller 
öka patientsäkerheten. Sjuksköterskornas profession är en etisk profession och det är lätt att tappa 
fokus på detta i dagens sjukvård där belastningen ökar allt eftersom. 
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Kliniska implikationer  
Resultatet kan användas för att upplysa sjuksköterskorna om vilka situationer etisk stress uppstår och 
validera de känslor som upplevs. Den etiska stressen bottnar ofta i situationer där patientsäkerheten 
står på spel. Att bli medveten om både etisk stress och dess konsekvenser kan öka patienternas 
vårdkvalité. Genom att läsa om etik, etisk stress samt aktivt diskutera och reflektera med kollegor kan 
sjuksköterskorna bli stärkta i att agera när de blir medveten om att sina känslor bottnar i en etisk 
konflikt. Läkarna bör ses som en resurs i medicinsk kunskap som det inte finns några hinder att 
konsultera med. “Vi mot dem” känslan måste försvinna för att kunna agera för patientens bästa. 
Sjuksköterskorna behöver få mandat att agera inom sin profession. Det är en nödvändighet att 
organisationen signalerar att sjuksköterskor har en egen högt värderad kunskap som ska respekteras. 
Genom att i arbetsbeskrivningen trycka på att sjuksköterskorna är omvårdnadsansvarig och är den 
som ordinerar omvårdnad.  Med ökad patientsäkerhet minskar samhällets kostnader för vård, 
sjukskrivningar och lidande. Resultatet antyder även att grundutbildningen för både sjuksköterskor 
och läkare behöver ses över för att bygga etiskt medvetna team. Det blir även tydligt att de som arbetar 
i vården måste stötta varandra genom att lyssna aktivt och försöka hjälpa till med etiska problem samt 
skapa en god vårdkultur.  
 

Framtida forskning 
Etisk stress ökar ju mer patientnära vårdaren arbetar. Det kan därför vara intressant att undersöka 
upplevelser för både undersköterskor och vårdbiträden. Mer forskning i svenska förhållanden skulle 
behövas, speciellt med tanke på den pågående sjuksköterskebristen. För att stärka evidensen om etisk 
stress behöver framtida studier ha en hög kvalité och vara metodiskt starka. Det hade vart högst 
intressant att göra en empirisk studie på svenska förhållanden med djupintervjuer. 
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stress.  
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Författare: 
LeBaron, Beck, 
Black & Palat 
År: 
2014 
Land: 
Indien 

Nurse Moral Distress 
and Cancer Pain 
Management. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
fältstudier.  

Att utforska upplevelsen av etisk 
stress hos onkologi sjuksköterskor.  

Fyra huvudfynd: 

 Vi mår dåligt. 

 Ensamhet och rädsla. 

 Känner hjälplöshet.  

 Vi lämnar jobbet.  

12/12 

Författare: 
Maluwa, Andre, 
Ndebele & 
Chilemba. 
År: 
2012 
Land:  
Malawi 

Moral distress in 
nursing practice in 
Malawi. 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv 
utforskande design. 

Utforska  förekoms-ten av etisk stress 
hos sjuksköt-erskor i malawi.  

Fem huvudfynd: 

 Kunskap och 
erfarenheter av etisk 
stress. Orsaker till etisk 
stress. Effekter av etisk 
stress. Coping 
strategier. Önskan för 
stödjande system.  
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Författare: 
Musto & 
Schreiber.  
År: 
2012 
Land: 
Kanada 

Doing the Best I Can 
Do: Moral Distress 
in Adolescent Mental 
Health Nursing 

Grounded Theory Att utveckla och ta fram en teori som 
visar 
processen  psykiatrisjuksköterskors 
går igenom när de upplever etisk 
stress.  

Huvudfyndet: 
Teorin: Jag gör det bästa jag 
kan.  
 
 
 
 
 
 

11/12 

Författare: 
Nathaniel 
År: 
2006 
Land: 
USA 

Moral Reckoning in 
Nursing 

Grounded theory Att belysa sjuksköterskors upplevelser 
och konsekvenser av etisk stress samt 
formulera en teori om etisk stress och 
dess konsekvenser. 

Huvudfyndet 3 steg: 

 Steg av lätthet. 

 Steg av lösning. 

 Steg av reflektion. 
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Författare: 
Shorideh, 
Ashktorab & 
Yaghmaei 
År: 
2012 
Land: 
Iran 

Iranian intensive 
care unit nurses’ 
moral distress: A 
content analysis. 

Kvalitativ design 
med semi-
struckturerade djup 
intervjuer. 

Att utforka fenomenet av etisk stress 
hos intensivvårds sjuksköterskor. 

Tre huvudfynd: 

 Organisatoriska hinder. 

 Kommunikations 

problem. 

 Dåliga handlingar, 

felbehandling och 

medicinska/vård 

misstag. 

 Olämplig fördelning av 
ansvar, resurser och 
vårdgivare kompetens. 

12/12 

Författare: 
Spenceley, 
Witcher, Hagen, 
Hall & 
Kordolus-
Wilson 
År: 
2015 
Land: 
Kanada 

Sources of moral 
distress for nursing 
straff providing care 
to residents with 
dementia.  

Deskriptiv design Att dela fynd som skapar etisk stress 
upplevd av sjuksköterskor som jobbar 
med personer med demens. 

Sex huvudfynd: 

 Konflikter pga olika 

förväntningar på 

vården. 

 Att behålla tystnaden. 

 Misslyckas med sitt 

ansvar. 

 Ledarskaps 

misslyckanden. 

 Fel metod av vård. 

 En kultur av 
arbetsuppgifer 
överlappar. 
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Författare: 
Wolf, Perhats, 
Dealo, Moon, 
Clark, & 
Zavotsky. 
År: 
2016 
Land: 
USA 

“Its a Burden You 
Carry”: Describing 
Moral Distress in 
Emergency Nursing 

Kvalitativ design 
med 
semistruckturerade 
fokus grupper. 

Utforska hur akut-sjukvård 
sjuksköterskor upplever etisk stress. 

Tre huvudfynd: 

 Utmaningen med 

akutvårds-avdelningens 

miljö. 

 Vara överväldigad. 

 Copingstrategier. 
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BILAGA 4 - Analystabell 

 

Analysenhet Kondenserad analysenhet Kod Subkategori Kategori 

“… det finns många patienter som behöver 
uppmärksamhet och du är helt ensam. Det är 

mycket arbetsuppgifter som skall utföras snabbt 
men du upptäcker att du inte kan utföra dem. 
Som ett resultat av detta lider dina patienter.” 

Finns för mycket arbetsuppgifter 
som skall göras snabbt. 
Patienterna blir lidande. 

Tung arbetsbörda. Att arbeta i resursbrist. Att vara 
begränsad i att 
ge rätt vård. 

Alla typer av sjukvårdspersonal rapporterade att 
de upplevde etisk stress när de såg andra i 
omvårdnadsteamet som inte tog ansvar för att ge 
bra vård. 

När annan personal brast i sin 
vård upplevde sjuksköterskorna 
etisk stress. 

Bristande vård av 
annan personal.  

Att ha brister inom det 
interprofessionella 
teamet. 

Att vara 
begränsad i att 
ge rätt vård. 

“På vårt sjukhus tror läkarna att de står över oss. 
De ger ordinationer till patienter som de 

förväntar sig att vi ska lyda utan att ifrågasätta 
om ordinationen är fel. Vi är förpliktade att 

utföra deras ordinationer utan frågor”  

Läkarna tror att de står över 
sjuksköterskorna som skall lyda 
utan ifrågasätta. 

Sjuksköterskorna 
skall lyda läkarna. 

Att vara i en hierarkisk 
struktur. 

Att vara 
begränsad i att 
ge rätt vård. 

Förväntningarna ifrån familjerna att ge vad 
omvårdnads- personalen ansåg vara meningslös 
eller olämplig vård för patienten med demens var 
en annan källa till etisk stress. 

Sjuksköterskorna känner etisk 
stress när familjen vill att de ger 
vård som är emot des egna 
värderingar. 

Familjen och 
sjuksköterskorna vill 
ge olika vård. 

Att ha olika 
förväntningar och krav 
på vården. 

Att vara  
begränsad i att 
ge rätt vård. 

“Du kan utmana så mycket som du vill, men 
utgången - du vet, vi behöver mer pengar. Vi har 
inte budgeten till det. Vi kan inte göra det.” 

Det är inte lönt att säga ifrån för 
det finns ingen budget för 
förändring. 

Förändring kan inte 
nås 

Att förbli tyst Att ta den rätta 
vägen istället 
den lätta vägen 



 

 

 

Att immunisera sig själv inför den etiska 
konflikten var en vanlig taktik. Det tog olika 
skepnader såsom att undvika konflikten genom 
att anpassa förvärra det kulturella “trycket”. (Att 
gå med på det).  

Sjuksköterskorna anpassar sig till 
organisationskulturen för att 
minska etisk stress. 

Skyddar sig själv 
genom att göra som 
de andra. 

Att följa med 
strömmen. 

Att ta den lätta 
vägen istället 
för den rätta 
vägen. 

 


