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Sammanfattning 

I sjuksköterskans arbete ges omvårdnad till patienter där emotionella påfrestningar 
blir synliga för sjuksköterskan. När kraven blir större än vad sjuksköterskan klarar av 
samtidigt som hen är mottaglig för andra människors känslor uppkommer 
samvetsstress. Studiens syfte var att undersöka samvetsstress hos sjuksköterskan. 
Metoden i denna studie var en allmän litteraturstudie som innefattade 12 
resultatartiklar. Resultatet resulterade i tre teman: bidragande faktorer, hälsoeffekter 
och förebyggande faktorer. Resultatet påvisade att en bristande arbetsmiljö och dåligt 
samvete är faktorer som generar samvetsstress och att sjuksköterskor har olika 
benägenhet att drabbas av samvetsstress beroende på sin bakgrund och sina 
erfarenheter. Samvetsstress går att förebygga genom att få stöd hemifrån, stöd ifrån 
organisationen och från arbetskollegor men även genom möjlighet till reflektion. En 
sjuksköterska som drabbas av samvetsstress får följder som påverkar privatlivet vilket 
slutligen kan leda till utbrändhet. Aktuell forskning om samvetsstress är otillräcklig. 
Ökade kunskaper och mer forskning inom området krävs för att minska detta relativt 
outforskade hälsoproblem. 
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Abstract 

In the nurse's work, care is given to patients where emotional strain become visible to 
the nurse. When the demands become larger than the nurse can manage while he or 
she is susceptible to other people's feelings, stress of conscience occurs. The aim of 
the study was to explore stress of conscience in the nurse. The method in this study 
was a general literature study that included 12 result articles. The result resulted in 
three themes: contributing factors, health effects and preventive factors. The result 
demonstrated that an insufficient working environment and bad conscience are factors 
that generate stress of conscience and that nurses have different tendency to be 
affected by stress of conscience, depending on their background and their 
experiences. Stress of conscience can be prevented by getting support from home, 
support from the organization and from colleagues, but also through the opportunity 
of reflection. The nurse which are affected by stress of conscience will have 
consequences that affect his/her private life which eventually can lead to burnout. 
Present research on stress of conscience is insufficient. Increased knowledge and 
additional research on the subject is required to lessen this relatively unexplored 
health problem.  
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Inledning 
I dagens samhälle ökar vårdbehovet då befolkningen blir allt större och allt äldre, 
detta ställer krav på sjukvården då antalet patienter ökar (Klang Söderqvist & Thorell-
Ekstrand, 2014). Enligt Statistiska centralbyrån (2015) var en halv miljon människor 
över 80 år i Sverige år 2014, vilket beräknas mer än dubbleras de närmsta 50 åren. I 
sjuksköterskans vardag kantas ett stort antal patienter med deras önskemål och behov 
samtidigt som tidspress ständigt råder. Detta innebär krav på sjuksköterskan som kan 
vara emotionellt ansträngande (Sørlie, Kihlgren och Kihlgren, 2005). Inom hälso- och 
sjukvården tillhör sjuksköterskan den största yrkesgruppen (Socialstyrelsen, 2016) 
och det ingår i arbetet att vårda olika patientgrupper där lidande hos patienter är en 
synlig komponent (Sørlie et al., 2005). I utförandet av patientnära omvårdnad kan det 
förekomma ohanterliga situationer utifrån befintliga resurser. När sjuksköterskan 
upplever att patienter inte erhåller en god vård som sjuksköterskan ansvarar för, kan 
hen drabbas av samvetsstress (Selanders, 2010; Todaro-Franceschi, 2015). 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska hälso- och sjukvård bedrivas 
med en hög patientsäkerhet och en god vårdrelation ska finnas mellan vårdpersonal 
och patient. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) förklarar att sjuksköterskan utsätts 
för emotionella påfrestningar i sin strävan att främja en god vårdrelation och 
sjuksköterskan kan påverkas i olika stor utsträckning av patientens lidande 
(Gustafsson, Eriksson, Strandberg & Norberg, 2010). Medlidandet som 
sjuksköterskan känner kan ses som en emotionell påfrestning vilket också kan 
resultera i samvetsstress (Gustafsson et al., 2010).  
 
Genom att uppmärksamma arbetsmiljön och arbetsförhållande kan sjuksköterskans 
välbefinnande öka och därmed minska risken för sjuksköterskan att bära med sig 
samvetsstressen hem (Todaro-Franceschi, 2015). Det finns idag bristfällig forskning 
kring samvetsstress och det finns behov av att vidareutveckla detta ämne för att 
erhålla en bättre förståelse (Zhang, Wang, Liu & Chan, 2013). 
 
 
Bakgrund 
Etiken i sjuksköterskans arbete 
International Council of Nurse (ICN) är den etiska koden för sjuksköterskor som 
sammankopplar etik, hälsa och mänskliga rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 
2012 [SSF], u.å.). Denna kod granskas och bearbetas regelbundet utifrån 
sjuksköterskans vardag samt utifrån det aktuella hälsobehov som finns i befolkningen. 
Respekt för de mänskliga rättigheterna, rätten till ett värdigt liv och ett respektfullt 
bemötande är grundläggande för sjuksköterskan. Enligt ICN är sjuksköterskans fyra 
ansvarsområden att; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande (SSF, 2012).  



 

 2 

Sjuksköterskan ställs dagligen inför etiska situationer av olika karaktärer i sitt arbete i 
att utföra en god omvårdnad (Vryonides, Papastavrou, Charalambous, Andreou & 
Merkouris, 2015). Den goda omvårdnaden skall förhålla sig till de etiska ramarna: 
autonomiprincipen, göra-gottprincipen, icke-skada-principen samt rättviseprincipen 
(Ivanov & Oden, 2013). Autonomiprincipen innebär en moralisk skyldighet att 
respektera andra människors självbestämmande. Detta innebär i sjuksköterskans 
arbete att värdera patientens kapacitet så att handlande sker efter patientens förmåga. 
Att förebygga skada och främja det goda är vad göra-gottprincipen står för. 
Sjuksköterskan ska i vårdandet hjälpa människor som är i behov av vård. Den tredje 
principen, icke-skada-principen, innebär att inte skada människor varken fysiskt eller 
psykiskt (Byrd & Winkelstein, 2014). Här hamnar fokus på den direkta skadan till 
skillnad från göra-gott-principen där förebygga skada är väsentligt. Rättviseprincipen 
trycker på att människors lika värde ska behandlas utifrån den enskilda individen 
(Vryonides et al., 2015). Alla fyra principerna måste sjuksköterskan inom vården ta 
hänsyn till i sitt vårdande av patienten. 
 
Etik är värderingar som människan handlar efter och förhåller sig till. Människans 
handlande utvecklas vanor i samspel med andra och ett etiskt klimat uppnås (Hold, 
2017). Om de goda vanorna hindras kommer ovanor att uppstå och detta kan leda till 
ett sämre välbefinnande hos sjuksköterskan. I sitt arbete behöver sjuksköterskan ha ett 
moraliskt omdöme och en kunskap om etik för att kunna ta ett ställningstagande till 
vad som är rätt eller fel (ibid). Sjuksköterskan behöver även ha kunskaper om hur 
hans/hennes agerande upplevs för att undvika att det blir kränkande eller orättvist 
(McCarthy & Gastmans, 2015). För att utföra denna bedömning är människosyn, 
fackkunskap och yrkeserfarenhet väsentligt att beakta (Hold, 2017). Sjuksköterskan 
behöver dessutom vara väl insatt i begreppen rättvisa och människovärde (Sandman 
och Kjellström, 2013). 
 
 
Samvetsstress hos sjuksköterskan 
Människan är som individ sårbar och detta gäller även för sjuksköterskan som i olika 
stor utsträckning är sårbar i sitt yrke (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Denna 
sårbarhet är viktig och kan ses som en resurs då den medför en ökad mottaglighet för 
patienters känslor (Janzen, Mitchell, Renton, Currie och Nordstrom, 2016). Detta kan 
innebära en större förståelse för patientens behov och önskemål (Janzen et al., 2016). 
Sårbarheten kan även hjälpa sjuksköterskor att känna av hur situationen 
känslomässigt gestaltar sig, om den upplevs positivt eller negativt av patienten 
(Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Sårbarheten kan även vara till belastning då den 
lätt kan orsaka oro och stress som kan utvecklas till samvetsstress (Corley 2002, 
Lützén , Cronqvist, Magnusson och Andersson, 2003, i Sarvimäki & Stenbock-Hult, 
2008). Sårbarhet är förknippat med moraliska känslor hos sjuksköterskan som baseras 
på samvetet. När god vård inte erhålls kan sjuksköterskan bli lättmottaglig för att 
känna skuld och ilska vilket kan leda till dåligt samvete (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 
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2011). Det kan även uppstå känslor hos sjuksköterskan som försvarslöshet och 
svaghet, vilka kan vara till en belastning för sjuksköterskan (Janzen et al., 2016; 
Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011).  
 
Dåligt samvete kan uppkomma i situationer där sjuksköterskan vet hur handlandet ska 
ske, men att organisationen begränsar detta handlande, vilket kan leda till ett etiskt 
dilemma hos sjuksköterskan (McCarthy & Gastmans, 2015). När sjuksköterskor 
upplever att patienten inte erhållit en tillräckligt god vård kan dåligt samvete 
(Gustafsson et al., 2010) och känslor av otillräcklighet förekomma (Sandström & 
Kjellström, 2013). Dessa känslor kan ligga till grund för att samvetsstress uppstår 
(Todaro-Franceschi, 2015). Genom att reflektera över handlandet och över 
tillgängliga handlingsalternativ utvecklas den moraliska känsligheten hos 
sjuksköterskan (ibid). Gustavsson et al., (2010) beskriver att samvetet är ett uttryck 
för människans känsla av det moraliska ansvar som kan kopplas till både 
medmänniskan och den egna självrespekten. Människans handlande och agerande 
bestäms utifrån samvetet och kan även ses som en viktig faktor vid beslutsfattande 
samt en viktig beståndsdel för sjuksköterskors utförande av omvårdnaden (Jensen & 
Lidell, 2009).  
 
När en traumatisk situation uppstår och patienten får lida, är hopplöshet vanligt 
förekommande hos sjuksköterskan vilket kan ge upphov till dåligt samvete 
(Sarvimäki, Stenbock-Hult, Sundell & Oesch-Börman, 2017). Sarvimäki och 
Stenbock-Hult (2008) förklarar att samvetet kan vara en etisk medvetenhet och ses 
som en tillgång. När den etiska medvetenheten kan ses som en tillgång vid gott 
handlande uppkommer ett gott samvete. Vid felaktigt handlande kan dåligt samvete 
uppstå (Ericson-Lidman & Strandberg, 2015). När samvetet tas med hem upplevs det 
som en börda. Då kan sjuksköterskan drabbas av samvetsstress som gestaltar sig i 
både smärta och ångest vilket slutligen kan resultera i sjukskrivning (Todaro-
Franceschi, 2015).  
 
 
Sjuksköterskans vårdmiljö 
Vårdmiljön är den fysiska miljö där sjuksköterskan utför vårdandet av patienten 
(Selanders, 2010). Det är även sjuksköterskans arbetsplats och hen ansvarar för att det 
ska råda en god vårdmiljö. Det är viktigt att ha kunskap om helhetsperspektivet 
gällande patienten då både den fysiska och psykiska miljön påverkar patientens 
helande (Selanders, 2010). Patienten är mottagaren av vården, men kan vara omgiven 
av närstående vilket sjuksköterskan i möjligaste mån bör ha i åtanke i sitt vårdande 
(ibid). Enligt Arbetsmiljöverket (2015) har sjuksköterskan kolleger, andra 
yrkesbefattningar samt politiska beslut att ta hänsyn till i sitt vårdande av patienten. 
Därmed finns det många mänskliga kontakter att beakta då dessa kan vara till hjälp, 
men även vara till belastning för sjuksköterskan (arbetsmiljöverket, 2015).  
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From, Nordström, Wilde-Larsson och Johansson (2013) betonar att tecken på 
samvetsstress kan gestalta sig när det inte råder en god vårdmiljö och därmed inte en 
god arbetsmiljö. Vid bristande arbetsförhållanden uppvisas detta i personalbrist med 
svårigheter till nyanställning samtidigt som nuvarande medarbetare slutar. För de 
sjuksköterskor som jobbar kvar på avdelningen kommer både arbetsinsats och 
välbefinnande att bli påverkade (From et al., 2013).  När det infinner ett stort antal 
patienter med för liten personalstyrka kommer tiden att bli knappare (Sørlie et al., 
2005). Tiden ska inte bara räcka till vården av patienter utan även till det 
administrativa arbetet som ska utföras dagligen (Selanders, 2010). 
 
 
Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale lade stor vikt på sjuksköterskans 
vårdmiljön i sin omvårdnadsteori (Selanders, 2010). Nightingale betonade redan år 
1859 under krimkriget att en god vårdmiljö bidrar till bättre hälsa både hos patienter 
och sjuksköterskor (Alligood & Marriner-Tomey, 2009). Hon utformade 
omvårdnadsprocessen som inriktar sig på observation, dokumentation och 
miljöanpassning för att se den enskilda patientens behov och önskemål. Genom att 
använda sig av denna process kan patienten erhålla ett gott välbefinnande vilket i sin 
tur ger sjuksköterskan ett gott välmående (Selanders, Hartweg & Schmieding, 1995). 
 
En av de fyra centrala delarna i sjuksköterskans profession har alltid varit att lindra 
lidande (SSF, 2012). I mötet med lidande patienter kan omvårdnadsteoretikern Katie 
Eriksson användas som stöd. Katie beskriver lidandet som en subjektiv känsla som 
tillhör livet men som också kan vara en konsekvens av vårdandet (Eriksson 1994). 
Där lidandet är orsakat av sjukvården (Arman & Rehnsfeldt 2006) och ett resultat av 
vårdpersonalens kunskap, erfarenhet, och handlingar (Eriksson 1994). När 
sjukvårdspersonalen missar att se hela patienten och endast sjukdomen kan detta 
resulteras i att patienterna upplever sig kränkta och osedda (Arman & Rehnsfeldt, 
2006). Genom att erbjuda en personcentrerad vård upplevs mindre vårdlidande hos 
den enskilde patienten (Eriksson, 1994). 
 
 
Problemformulering 
I sjuksköterskans arbete ingår i olika stor utsträckning situationer av etisk karaktär där 
lidandet utmanar den sårbara människan. Den omvårdnad patienter erhåller påverkas 
av befintliga resurser som sjuksköterskan har att förhålla sig till. När kraven 
överstiger resurserna kan sjuksköterskan hamna i situationer av känslomässig 
belastning med negativa effekter för välbefinnandet vilket resulterar i samvetsstress. 
Ökade kunskaper och förståelse för samvetsstress inom hälso- och sjukvården kan 
bidra till förbättrade resurser för sjuksköterskan. 
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Syfte 
Syftet var att undersöka samvetsstress hos sjuksköterskan.  
 
Metod 
Design  
För att uppfylla syftet har en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2016) 
genomförts. En allmän litterastudie är beskrivande och analyserande kring ett visst 
område	(Forsberg och Wengström, 2016). En induktiv ansats har tillämpats, vilket 
innebär en utgångspunkt från innehållet i texter (Danielson, 2014).  
 
Urval 
Inklusionskriterier i denna studie var sjuksköterskor, sjuksköterskeassistenter och 
annan omvårdnadspersonal. Sjuksköterskeassistenter och annan omvårdnadspersonal 
inkluderades för att inte förlora betydelsefulla artiklar. Ytterligare inklusionskriterier 
var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, maxgränsen på publikationsdatum 
var 10 år, artiklarna skulle vara peer reviewed samt att artiklarnas abstrakt skulle vara 
tillgängliga. Exklusionskriterierna var artiklar som inte var skrivna på engelska, 
artiklar som var publicerade före 2007 samt artiklar som inte var peer reviewed. 
  
Datainsamling 
Insamlingen av data genomfördes i databaserna Cinahl, Psycinfo och Pubmed. I första 
sökningen i Pubmed användes stress of conscience som en Medical Subject Headings 
(MeSH-term) vilket inte påverkade resultatet jämfört med att skriva sökordet som 
fritext. Vid användning av detta sökord som ämnesord i Cinahl resulterade detta i noll 
träffar. Sökorden skrevs därmed som fritext för att få ett större urval från sökningarna 
(Forsberg& Wengström, 2016). För att göra en systematisk litteratursökning skrevs 
alla sökord i fritext. Sökorden som var utarbetade efter syftet var: omvårdnad (nurs) 
samvete (conscience) och samvetsstress (stress of conscience). För att få samtliga 
böjningsformer av sökorden användes trunkering (*) (Forsberg & Wengström, 2016). 
För att avgränsa sökningen i denna studie har sökorden kombinerats med den 
booleska operatorn AND och valda inklusionkriterer har beaktats. Författarna har läst 
igenom alla titlar på artiklarna som framtagits via databassökningarna. Därefter har 
abstrakten till de titlarna som var relevanta till syftet lästs och bedömts vara relevant 
till syftet eller inte. De relevanta artiklarna har granskats och bedömts enligt Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall. I denna bedömningsmall har resultatartiklarna 
poängsatts utifrån vetenskaplig kvalitet. Grad I (80%) hög vetenskaplig kvalitet, grad 
II (70%) medel vetenskaplig kvalitet och grad III (60%) låg vetenskaplig kvalitet. I 
resultatet bedömdes fem artiklar vara av grad I, sju artiklar som grad II och inga 
artiklar som grad III. 
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Artikelsökning i Cinahl 

Databasen Cinahl innehåller vetenskapliga tidskrifter, monografier, 
doktorsavhandlingar och konferensabstrakt som täcker in omvårdnad, sjukgymnastik 
och arbetsterapi (Forsberg & Wenberg, 2016). Begränsning av artikelsökningen i 
denna databas förekom genom att publikationsdatum skulle vara mellan åren 2007-
2017, artiklarna skulle vara peer reviewed samt skrivna på engelska. Sökorden som 
användes var nurs* AND conscience AND stress of conscience, vilket resulterade i 17 
träffar varav 14 abstrakt lästes. Elva av dessa granskades sedan. En av de elva 
granskade artiklar hade låg vetenskaplig kvalitet och sorterades därmed bort, vilket 
resulterade i 10 resultatartiklar från denna databas.  
 

Artikelsökning i Psycinfo 

Psycinfo är en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, böcker, 
avhandlingar samt forskningsrapporter inom medicin och omvårdnad (Forsberg & 
Wengberg, 2016). I artikelsökningen genomfördes begräsningar genom att 
publikationsdatum skulle vara mellan åren 2007-2017, artiklarna skulle vara peer 
reviewed samt skrivna på engelska. Sökningen i Psycinfo hade sökorden nurs* AND 
conscience AND stress of conscience, detta resulterade i 35 träffar varav 16 var 
dubbletter från tidigare sökning i Cinahl. En artikel som var relevant till studiens syfte 
granskades vilket resulterade i en resultatartikel från Psycinfo.  
 
Artikelsökning i Pubmed 

Pubmed är en bred databas med innehåll av medicin, omvårdnad och odontologi i 
främst vetenskapliga tidskrifter (Forsberg & Wengberg, 2016). Begränsning av 
artikelsökningen förekom genom att publikationsdatum skulle vara mellan åren 2007-
2017, abstrakt tillgängligt samt skrivna på engelska som språk. I denna databas 
genomfördes en sökning med sökorden nurs* AND conscience AND stress of 
conscience vilket medförde 39 träffar där 30 artiklar var dubbletter från tidigare 
sökningar i Cinahl och Psycinfo. En artikel som var relevant till studiens syfte 
granskades vilket resulterade i en resultatartikel från Pubmed. 
 
Sammanfattning av artikelsökningarna 

Artikelsökningarna i alla databaser resulterade i 91 träffar varav 46 var dubbletter. 
Samtliga titlar lästes igenom och 19 abstrakt lästes. De titlar som inte var relevanta för 
syftet valdes bort och därav lästes endast 19 abstrakt av de 91 träffarna. Tretton 
artiklar granskades utifrån de abstrakt som var relevanta för syftet. En av artiklarna 
bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet vilket resulterade i 12 resultatartiklar. Se 
sökhistoriken i tabell 4. 
 
Databearbetning 
En innehållsanalys genomfördes vilket innebar att data bedömdes systematiskt och 
stegvis i syftet att finna teman och kategorier (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Resultatartiklarna lästes igenom noggrant och gemensamt ett flertal gånger, stycken 
som utifrån syftet var relevanta markerades och koder identifierades. Dessa koder 
jämfördes sedan med varandra utifrån likheter och skillnader för att slutligen 
sammanfattats i tre olika teman. Resultatartiklarna redovisas i artikelöversikter (se 
bilaga C). 
 
Forskningsetiska övervägande 
Grunden för forskningsetik är att skydda individens integritet, autonomi och lika 
värde (Kjellström, 2014). Detta innebär att alla livsformer ska upprätthållas och 
människors grundläggande värde och rättigheter ska beaktas (ibid). Lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) vars ändamål är att 
värna om varje enskild individ samt att respekt visas för människovärdet vid 
forskning. Vid en etikprövning av vetenskapliga arbeten skall mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter uppmärksammas. Lagen tar även upp vilka regler som 
gäller vid hantering av känsliga personuppgifter samt vid forskning på biologiskt 
material från människor. I lagen finns även information om att forskningen måste 
granskas av etikprövningsnämnder (SFS 2003:460). Personuppgiftslagens (SFS 
1998:204) syfte är att säkerhetsställa behandling av personuppgifter så inte individens 
personliga integritet kränks. Lagen träder i kraft efter att forskningsändamålet 
godkänts enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460). 
 
Litteraturstudien har strävat efter en etisk hänsyn utifrån de vetenskapliga artiklarna 
(Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga resultatartiklar som redovisas i denna 
litteraturstudie har blivit godkända av en etisk kommitté. Detta innebär att de har tagit 
hänsyn till personuppgiftslagen samt till lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor. 
 
Resultat 
I resultatet utifrån syftet att undersöka samvetsstress hos sjuksköterskan framkom tre 
teman: bidragande faktorer, hälsoeffekter och förebyggande faktorer. I tabell 1 
redovisas resultatartiklarnas innehåll utifrån de olika teman. 
 
Bidragande faktorer 
Temat redogör faktorer som kan bidra till samvetsstress hos sjuksköterskan.  
 
En tydlig skillnad kan urskiljas mellan sjuksköterskor som har barn hemma eller inte. 
Sjuksköterskor med fler än ett barn hemma upplever högre samvetsstress än de som 
har ett barn (Saarnio, Sarvimäki, Laukkala & Isol, 2012). Det finns även en 
signifikant skillnad bland könen då kvinnor upplever mer samvetsstress än vad män 
gör (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2008; Åhlin, Ericson-Lidman, Norberg & 
Strandberg, 2015). Ålder och arbetserfarenhet spelar en stor roll för sjuksköterskans 
benägenhet till att drabbas av samvetsstress (Saarnio et al., 2012; Tuvesson & Eklund 
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2014; Orrung Wallin, Jakobsson, & Edberg, 2015). Att vara ung och nyexaminerad 
sjuksköterska kan bli en påfrestning då yrkesrollen inte är tydlig. Detta kan leda till ett 
bekymmersamt samvete hos dessa sjuksköterskor då de är mer sårbara än erfarna 
sjuksköterskor (ibid). När sjuksköterskan har en kort arbetslivserfarenhet med en 
otydlig arbetsroll ökar risken av att drabbas av samvetsstress (Saarnio et al., 2012; 
Tuvesson & Eklund 2014; Orrung Wallin et al., 2015).  
 
I sjuksköterskans arbete ställs krav som kan vara påfrestande för sjuksköterskan och 
generera samvetsstress (Åhlin, Ericson-Lidman, Eriksson, Norberg & Strandberg 
2013). Kraven ställs inte bara från sjuksköterskan och patienten utan även från 
anhöriga. Att som sjuksköterska inte kunna leva upp till anhörigas behov och krav 
kan leda till att anhöriga medvetet undviks av sjuksköterskan (Ericson-Lidman, 
Norberg, Persson & Strandberg 2013). Motsägande krav kan skapa stressiga 
situationer då sjuksköterskan upplever att dessa krav tar tid från patienterna. 
Sambandet mellan krav och tidsbrist bidrar till den totala samvetsstressen då 
sjuksköterskan känner sig otillräcklig (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, 2010; 
Saarnio et al., 2012). Sjuksköterskor upplever ofta att de inte kan göra tillräckligt för 
patienter. Känslan av otillräcklighet kan uppkomma när sjuksköterskan tvingas utföra 
omvårdnadsåtgärder som anses vara fel eller vårdar patienter som lider (Glasberg et 
al., 2008; Ericson-Lidman et al., 2013; Juthberg et al., 2010; Saarnio et al., 2012). När 
läkaren och sjuksköterskan är oeniga gällande vården vilket kan en motsträvighet 
uppstå. Detta kan innebära en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan vilket kan 
genera samvetsstress (Ericson-Lidman et al., 2013).  
 
Sjuksköterskor som arbetar dagtid eller i skift upplever mer samvetsstress än personal 
som arbetar natt då arbetet under dagen innebär en högre arbetsbelastning i 
omvårdnadsarbetet än vad nattarbetet innebär (Orrung Wallin et al., 2015; Åhlin et 
al., 2013). Nedskärningar leder till ökad arbetsbelastning vilket är en faktor som kan 
leda till en ökad samvetsstress (Åhlin et al., 2013). Dock finns det studier som visar 
att arbetsbelastningen ökar under helger och nätter då personalstyrkan är låg, vilket 
innebär att nattpersonalen kan uppleva känsla av otillräcklighet att vårda patienter på 
egen hand. Sjuksköterskor upplever då problematik med att hjälpa patienter till den 
vård de behöver (Ericson-Lidman et al., 2013; Åhlin et al., 2013). Sjuksköterskor 
uppger att det är svårt att prioritera, vissa patienter kräver mer än andra vilket leder 
till att mindre tid läggs på de som inte kräver lika mycket. Denna prioriteringsfråga 
kan medföra dåligt samvete hos sjuksköterskan. Detta uppges vara värst på natten då 
det endast är en vårdare per enhet (Ericson-Lidman et al., 2013). Sjuksköterskor 
upplever ett dåligt samvete när de inte kan leva upp till satta riktlinjer och därmed inte 
räcka till åt patienten vilket blir en påfrestning för sjuksköterskan (Åhlin et al., 2013; 
Ericson-Lidman et al., 2013). Sjuksköterskan anger att de får dåligt samvete över att 
inte lägga all tid på patienterna utan tvingas lägga tid på annat än omvårdnad 
(Ericson-Lidman et al., 2013). Det framkommer att personal får dåligt samvete av att 
stanna hemma när de är sjuka för de vet att den personalen som jobbar får slita extra 
hårt med en personal för lite. Å andra sidan har personal som varit sjuka kommit till 
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jobbet ändå och fått dåligt samvete över att de inte borde träffa patienter då (Ericson-
Lidman et al., 2013). Det framkommer även att dåligt samvete uppkommer när 
personalen ser att en patient sitter och sover, men tiden räcker inte till för att lägga 
patienten (Ericson-Lidman et al., 2013; Saarnio et al., 2012). Sjuksköterskan berättar 
att de får dåligt samvete när rådgivning för en patient som lider tar för lång tid. 
Sjuksköterskan ser detta som sitt egna misslyckande med att inte kunna övertyga 
läkaren till snabba insatser (Ericson-Lidman et al., 2013). Ett dåligt samvete kan även 
uppstå när anhörigs behov och önskemål inte överensstämmer med personalens 
mening. Ett exempel som ges är vid hjärt-lungräddning som anhöriga inte vill ska 
genomföras (Ericson-Lidman et al., 2013). 
 
Dåligt samvete har ett starkt samband med att samvetsstress utvecklas hos 
sjuksköterskan (Glasberg et al., 2008). Samvetet ses som en inre röst som inte kan 
undvikas och samvetet bör följas på arbetet oavsett vad andra tycker, när detta inte är 
möjligt uppstår en etisk konflikt hos den enskilda sjuksköterskan vilket kan medföra 
att det dåliga samvetet blir till en belastning (Juthberg et al., 2010; Juthberg, Eriksson, 
Norberg & Sundin, 2008).  
 
 
Hälsoeffekter 
Detta tema beskriver hur samvetsstress kan påverka sjuksköterskan både i arbetet och 
i privatlivet. 
 
Sjuksköterskor upplever att deras arbete är så emotionellt krävande att det påverkar 
deras privatliv negativt vilket går ut över familjerna. Det dåliga samvetet som blir 
samvetsstress följer med sjuksköterskan hem (Saarnio et al., 2012). Även Juthberg et 
al. (2010) relaterar samvetsstress till något som påverkar livet hemma för 
sjuksköterskan. Sjuksköterskor förklarar att de känner sig fysisk utmattade när de 
kommer hem efter en arbetsdag (Orrung Wallin et al., (2015). Orrung Wallin et al. 
(2015) fortsätter med att berätta att sömnproblem rapporterades av 70,2% av 
deltagarna som en påverkan av samvetsstress. När sjuksköterskan inte får utrymme att 
uttrycka sitt samvete kan detta utlösa psykisk utmattning som kan leda till utbrändhet 
(Juthberg et al., 2007; Glasberg et al., 2007; Juthberg et al., 2008; Juthberg et al., 
2010).  
 
 
Förebyggande faktorer  
Temat förklarar hur samvetsstress kan förebyggas hos sjuksköterskan i form av stöd 
och reflektion.  
 
Det är nödvändigt med stöd både från chefer och organisationen för att minska 
samvetsstress. Personal som får lite stöd uppvisar högre benägenhet till emotionell 
utmattning då personalen inte kan hantera samvetsstressen (Glasberg, Eriksson & 
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Norberg, 2007; Orrung Wallin et al., 2015; Tuvesson & Eklund 2014). Personalen 
kan uppleva en hög moralisk börda på grund av det svaga stödet från chefer och 
organisationen. Det är därför viktigt att chefer stödjer personalen genom att förbättra 
arbetsmiljön (Tuvesson & Eklund, 2014). För att kunna förbättra arbetsmiljön är det 
viktigt att cheferna lyssnar och förstår varför personalen får dåligt samvete och 
upplever en moralisk börda (Tuvesson, Eklund & Wann-Hansson, 2012). Socialt stöd 
hemifrån kan dämpa förekomsten av samvetsstress, även det sociala stödet ifrån 
arbetskollegor kan ge samma effekt som stödet hemifrån (Åhlin et al., 2015).  
 
Flera studier påvisar att reflektion kan förebygga samvetsstress hos sjuksköterskan 
(Ericson-Lidman et al., 2013; Glasberg et al., 2007; Juthberg et al., 2010; Orrung 
Wallin et al., 2015). Personal anser att det behövs en förståelse av samvetet i arbetet 
och detta behöver diskuteras samt reflekteras i grupp (Ericson-Lidman, et al., 2013; 
Glasberg et al., 2007). Genom att prioritera tid till reflektion i grupp resulteras detta i 
en hög vårdkvalitet då personalen inte bär sitt samvete på axlarna. En form av 
strukturerad grupphandledning leder till en ökad förståelse av arbetssituationen 
(Juthberg et al., 2010). I denna grupphandledning behöver personal inom olika 
yrkesgrupper delta för att kunna diskutera erfarenheter och reaktioner som upplevs i 
specifika situationer inom arbetet (ibid). 
 
Tabell 1. Resultatartiklarnas innehåll 

 
Teman 

 

 
Bidragande 

faktorer  

 
Hälsoeffekter  

 
Förebyggande  

  faktorer  
Ericson-

Lidman et al. 
(2013) 

X X X 

Glasberg et 
al. (2007) 

 X X 

Glasberg et 
al. (2008) 

X   

Juthberg et 
al. (2007) 

X   

Juthberg et 
al. (2008) 

X X  

Juthberg et 
al. (2010) 

X X X 

Orrung 
Wallin et al. 

(2015) 

X  X 

Saarnio et al. 
(2012) 

X X  

Tuvesson et 
al. (2014) 

X  X 

Tuvesson et 
al. (2012) 

  X 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
I denna allmänna litteraturstudie har data samlats in från tre olika databaser som 
innehar vetenskapliga artiklar som alla berör omvårdnad vilket var relevant för syftet i 
studien. För att få en större bild av ämnesområdet genomfördes en inledande sökning 
(Östlundh, 2012). I början av sökningen avgränsades sökningen till vetenskapliga 
artiklar publicerade inom fem år. Detta genomfördes för att erhålla den senaste 
forskningen inom ämnesområdet. Då detta genererade få träffar förlängdes 
avgränsningen till sju år, men även denna sökningen resulterade i för få träffar. 
Slutligen begränsades publikationsdatum till 10 år. Sökorden framtogs utifrån 
studiens syfte. 
 
Inledningsvis var syftet att beskriva faktorer som utlöser samvetsstress hos 
sjuksköterskan. Sökorden blev då nurse, stress of conscience, conscience, nurs samt 
factor. Detta genererade få träffar vilket skulle sänkt trovärdigheten och därför 
ändrades syftet till att undersöka sjuksköterskans erfarenhet av samvetsstress. Detta 
resulterade i sökorden nurse, stress of conscience, conscience, nurs samt experience. 
Även i denna sökning blev resultatet begränsat vilket medförde att ett nytt och bredare 
syftet framtogs för att stärka trovärdigheten i studien. Syftet blev att undersöka 
samvetsstress hos sjuksköterskan. Trunkering användes för att få alla böjningsformer 
av sökord (Forsberg och Wengström, 2016). Sökningen blev: stress of conscience, 
conscience och nurs*. Då nurs blev trunkerad togs sökordet nurse bort vilket 
genererade i ett större antal träffar i samtliga databaser. Hade nurs* används 
inledningsvis skulle detta möjligtvis medföra fler träffar med ett smalare syfte som 
studien började med. I sökningarna utifrån syftet att undersöka samvetsstress hos 
sjuksköterskan förekom ett stort antal dubbletter. Dubbletter tyder på att sökorden är 
relevanta för ämnesområdet samt att det är de artiklar som finns inom ämnesområdet 
(Forsberg &Wengström, 2016). Granskning av artiklar genomfördes i Carlsson och 
Eimans bedömningsmall (2003) där fem artiklar bedömdes vara av grad I och sju 
artiklar bedömdes vara av grad II. Artiklar som bedömdes som grad III uteslöts på 
grund av för låg vetenskaplig nivå. Däremot är Carlsson och Eimans granskningsmall 
(2003) en subjektiv granskningsmall vilket kan medföra en missvisande bedömning 
och därmed sänka trovärdigheten i denna studie. Samtliga artiklar är etiskt godkända 
vilket stärker trovärdigheten i studien. Både artiklar med kvalitativ design samt 
artiklar med kvantitativ design motsvarade studiens syfte vilket stärker trovärdigheten 
(Wallengren & Henricson, 2014). Mätinstrumenten som användes var validerade 
vilket stärker trovärdigheten. Mätinstrumenten som användes i resultatartiklarna var 
främst samvetsstressfrågeformulär (SCQ), frågeformulär om uppfattning av samvete 

Åhlin et al. 
(2013) 

X X  

Åhlin et al. 
(2015) 

X  X 
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(PCQ) och frågeformulär för risken att drabbas av utbrändhet (MBI). Dessa 
mätinstrument har bidragit med relevant data till resultatet utifrån studiens syfte. De 
resultatartiklar som använder dessa mätinstrument visar samma resultat vilket stärker 
studiens trovärdighet. Elva av de tolv resultatartiklarna är framtagna i Sverige och en 
artikel är framtagen i Finland. Detta ökar överförbarheten till svenska sjuksköterskor. 
Detta kan dock även vara en svaghet då överförbarheten till andra länder med 
annorlunda sjukvård och kultur kan vara begränsad.  
 
Artiklarna grundade sig på sjuksköterskor inom olika vårdformer. Två av artiklarna 
grundade sig på psykiatrisk vård, åtta av artiklarna var sjuksköterskor som arbetar 
med äldre och resterande två artiklar var gjorda utifrån sjuksköterskor som arbetar 
kommunalt. Att artiklarna är framtagna från olika vårdinrättningar ökar studiens 
överförbarhet. 
 
Databearbetningen genomfördes med hjälp av innehållsanalys. Fördelen med att 
använda innehållsanalys är att den är systematisk utförd (Forsberg och Wengström, 
2016) vilket stärker trovärdigheten i studien. Dock är samtligt insamlat material i 
denna studie skrivet på engelska vilket kan vara till en nackdel då tolkningen av 
innehållet kan vara felbedömt och därmed sänka trovärdigheten i denna studie.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka samvetsstress hos sjuksköterskan. 
Utifrån syftet i denna studie framkom tre teman i resultatet. (se tabell 1). Det finns 
bidragande faktorer till samvetsstress i sjuksköterskans arbetsmiljö som utifrån dåligt 
samvete, bakgrund och erfarenheter påverkar sjuksköterskan på olika sätt. Dessa 
faktorer kan medföra hälsoeffekter på sjuksköterskan som påverkar både privatlivet 
och arbetet. Genom stöd från både organisation, kollegor och stöd hemifrån kan 
samvetsstress förebyggas. 
 
Sjuksköterskans familjeförhållande och antal barn påverkar risken för att drabbas av 
samvetsstress (Saarnio et al. (2012). Detta bekräftas även av Zhang, Wang, Liu och 
Chan (2013) som pekar på att lägsta nivån av samvetsstress påträffas hos 
sjuksköterskor som är gifta och har ett barn. Orsaken till att sjuksköterskor med fler 
än ett barn lättare drabbas av samvetsstress skulle kunna bero på att de har olika 
förutsättningar att koppla av hemma. Sjuksköterskans familjeförhållanden är viktiga 
att beakta för att kunna lägga resurser på att förebygga samvetsstress hos den 
sjuksköterska som är i riskzon av att drabbas av samvetsstress. 
 
Det faktum att sjuksköterskor löper låg risk att drabbas av samvetsstress vid lång 
arbetserfarenhet (Tuvesson & Eklund, 2014). Detta beskriver även Saarnio et al. 
(2012) som också menar att arbetserfarenheten spelar roll för risken att drabbas av 
samvetsstress. Detta motsägs av Zhang et al. (2013) som menar att samvetsstressen 
ökar ju längre sjuksköterskan har arbetat, detta eftersom att ansvaret blir större med 
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större arbetslivserfarenhet. Denna skillnaden skulle kunna bero på att alla dessa tre 
artiklar är framtagna i olika länder där sjukvården kan skilja sig åt  beroende på 
kultur. Tuvesson & Eklund (2014) har samlat in sin data i Sverige, medan Zhang et al. 
(2013) och Saarnio et al. (2012) har samlat in sin i Kina respektive Finland. 
 
Sjuksköterskans sårbarhet är en anledning till etiska dilemman och samvetsstress 
(Glasberg et al., 2008; Ericson-Lidman et al., 2013; Åhlin et al., 2013; Orrung Wallin 
et al., 2015). När sjuksköterskan inte kan möta patienten i sitt lidande och patientens 
smärta bortses kan detta frambringa etiska dilemman hos sjuksköterskan (Sørlie, 
Jansson & Norberg, 2003). Katie Eriksson (1994) talar om lidandet vilket är viktigt 
för sjuksköterskan att ha kunskaper om. Detta kan leda till en större förståelse för 
patientens upplevelser erhållas och varje enskild patient kan få ett bra bemötande. 
Sårbarheten är enligt Janzen et al. (2016) viktig för sjuksköterskans förmåga att 
erhålla en större förståelse för patienten samt att krav och behov kan tillgodoses. Det 
är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att möta patienten under hela vårdtiden samt att 
fokus läggs på den enskilda patienten då detta kan korta ner vårdtiden för patienten 
samt spara resurser som kan läggas på annat.    
 
Vid låg personalstyrka uppkommer samvetsstress och följden av nedskärningar är 
som mest påtaglig under helger och nätter (Ericson-Lidman et al., 2013). Även 
tidigare forskning påvisar att sjuksköterskan inte kan lägga den tid som behövs på 
patienterna på grund av hög arbetsbelastning vilket leder till frustration. Det framgår 
även att patienterna väljer att inte ta kontakt med sjuksköterskan när de känner sig 
bortglömda på grund av den höga arbetsbelastningen (Sørlie et al., 2005). From et al. 
(2013) lyfter fram att det finns behov av förbättrade arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö i sjuksköterskans arbete. Det skulle behövas mer pengar för att kunna 
anställa fler sjuksköterskor vilket skulle underlätta för att fler sjuksköterskor ska 
stanna kvar på arbetsplatsen och därmed motverka en brist i personalstyrkan. Enligt 
HSL 1982:763 ska det infinnas resurser i form av personal, lokaler och utrustning för 
att en god vård ska erbjudas. Även omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale 
betonar att en god vårdmiljö bidrar till ett bättre välbefinnande hos sjuksköterskan.  
Samvetsstress kan leda till utbrändhet (Juthberg et al., 2008; Glasberg et al., 2007; 
Juthberg et al., 2010). I Gustafssons et al. (2010) studie framkommer det att främst 
stöd saknas när samvetsstress utvecklas till utbrändhet. Sjuksköterskor med en sårbar 
personlighet har lättare att drabbas av utbrändhet (Ang et al., 2016). Detta är 
intressant då samvetsstress också påverkar sjuksköterskor olika beroende på 
demografiska faktorer. Enligt Gustafssons et al. (2010) studie är det vanligare att 
kvinnors samvetsstress leder till utbrändhet. Ang et al., (2016) pekar på att det är 
viktigt att fokusera på yngre personal som är mer benägna att bli utbrända. Detta 
skulle kunna bero på att yngre personal ofta är oerfarna och mer sårbara, detta är 
viktigt att ha i åtanke för att minska konsekvenser som utbrändhet. 
 
Stöd från chefer och organisation är nödvändigt för att minska samvetsstressen 
(Orrung Wallin et al., 2015). I en ny studie av Ericson-Lidman och Åhlin (2017) som 
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undersöker hur hälso-och sjukvårdspersonal ska bearbeta sitt oroliga samvete, 
framkommer det att det krävs ett förbättrat samarbete mellan chefer och personal för 
att stöd ska kunna ges och tas emot. Även Gustafsson et al. (2010) betonar att det är 
viktigt med stöd för att samvetsstress inte ska drabba sjuksköterskor. Stödet från 
chefer skulle kunna bidra till en bättre förutsättning för personalen att arbeta utan att 
riskeras av att samvetsstress uppstår. Detta genom att chefer visar intresse och strävar 
efter ständiga uppdateringar från sjuksköterskor huruvida hen upplever sin 
arbetsmiljö. 
 
För att förebygga samvetsstress behöver personalen få tid för reflektion (Ericson-
Lidman et al., 2013; Glasberg et al., 2007; Juthberg et al., 2010). Även i en annan 
studie av Ericson och Strandberg (2015) påvisas att det är viktigt att personalen får 
möjlighet reflektera över sitt dåliga samvete tillsammans med sina arbetskollegor. 
From et al. (2013) betonar att det finns ett behov av att få en gemensam förståelse för 
arbetssituationen för att kunna minska samvetsstressen hos personalen. Kritisk 
granskning och reflektion över en specifik situation kan leda till att en ökad insikt och 
förförståelse kan växa fram (Katie Eriksson, 1994). I sjuksköterskans arbete kan det 
vara svårt att få tid till reflektion, därför är det viktigt att chefer avsätter tid till detta. 
Sørlie et al. (2003) visar att etisk krävande situationer som inte reflekteras skapar en 
känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan. Reflektion leder dessutom till en säkrare 
patientvård som visats i samband med en studie på sjuksköterskor i akutvården (Sørlie 
et al., 2005). Dessa sjuksköterskor i akutvården menar att reflektion är nödvändigt för 
att kunna ge en adekvat vård till patienterna (ibid). 
 
Konklusion och implikation 
Denna litteraturstudie har påvisat förekomst av samvetsstress hos sjuksköterskan. 
Litteraturstudien visar att samvetsstress kan ha bidragande faktorer i arbetsmiljön med 
bristande resurser och otillräcklighet som utifrån dåligt samvete och demografiska 
variabler kan påverka sjuksköterskan på olika sätt. Genom att ge sjuksköterskan stöd 
från organisationen, arbetskollegor samt hemifrån kan samvetsstress förebyggas. 
Även tid till reflektion är viktigt i förebyggande syfte. Studien fortsätter att visa vilka 
effekter samvetsstressen har på sjuksköterskans hälsa. Privatlivet påverkas genom att 
sjuksköterskan kan få sömnproblem men även bli fysisk utmattning som slutligen kan 
resultera i utbrändhet. Kunskap om vilka faktorer som bidrar till samvetsstress kan 
innebära att dessa faktorer kan undvikas. Att tidigt belysa området i sjuksköterskans 
utbildning kan hjälpa sjuksköterskan i sin kommande profession. Dock är 
samvetsstress ett relativt outforskat område, speciellt utanför Sveriges gränser. 
Aktuell forskning om samvetsstress är otillräcklig och detta är ett problem som kan 
innebära sjukskrivning för sjuksköterskan om det går för långt. Det behövs en bättre 
organiserad hälso- och sjukvård för att anpassa till dagens behov av vård. Mer 
forskning skulle resultera i en större kunskap av detta hälsoproblem hos hälso-och 
sjukvårdspersonal och därmed kunna minskas.  
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BILAGA A  

 

Tabell 3: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Cinahl Pubmed Psycinfo 

Samvete Conscience (fritext) Conscience (fritext) Conscience (fritext) 

Samvetsstress 
Stress of conscience 
(fritext) 

Stress of conscience 
(fritext) 

Stress of conscience 
(fritext) 

Omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 



BILAGA B  

 

Tabell 4: Sökhistorik 

*Siffror inom parentes anger dubbletter från tidigare sökningar 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

16//3 Cinahl 

Nurs* AND conscience AND 
stress of conscience  
Limits:  Publishing dates from 
2007 - 2017, English language, 
Peer Reviewed 17 14 11  10 

16/3 Psycinfo 

Nurs* AND Conscience AND 
Stress of conscience  
Limits:  Publishing dates from 
2007 - 2017, English language, 
Peer Reviewed 35(16)* 4 1  1 

16/3 Pubmed 

Nurs* AND Conscience AND 
Stress of conscience 
Limits:  Publishing dates from 
2007 - 2017, English language, 
Abstract available 39(30)* 1 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 5: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Ericson-Lidman, E., Norberg, A., Persson, B., & Strandberg, G. (2013). Healthcare personnels 
experience of situation in municipals elderly care that generate trouble conscience. Scandinavian 
journal of caring science 27. 215-223.  doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01017.x  

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva vårdpersonalens personliga berättande upplevelse av situationer i 
kommunala äldreomsorgen som genererar dåligt samvete. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Intervjubaserad studie 

Urval 20 personer tillfrågades 

Datainsamling Fyra intervjuer genomfördes, intervjuerna spelades in och varade mellan 22-101 min.  

Dataanalys Intervjuerna skrevs ner. Identifiering av olika tema och koder och texten läste flera gånger. 

Bortfall Åtta personer ville inte delta. 

Slutsats Svårigheter med prioritering och följa dagliga riktlinjer leder till dåligt samvete. 
Arbetsbelastningen är extra hög på helger då det är en mindre personalstyrka. Oroligt samvete 
visades när olika krav sattes. Det är viktigt med bra arbetskollegor och kunna diskutera och 
reflektera i grupp om sitt dåliga samvete. Samvetsstressen påverkar även sjuksköterskans 
privatliv. Sjuksköterskans kommunikation med anhöriga och läkare har också en bidragande 
faktor till samvetsstress. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81,3 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Glasberg, A-L., Eriksson, s., & Norberg, A. (2007). Burnout and ’stress of conscience’ among 
healthcare personnel. Journal of Advanced Nursing 57 (4), 392-403. Doi: 10.1111/j.1365-
2648.2006.04111.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att analysera vikten av bidragande faktorer av utbrändhet hos hälso- och sjukvårdspersonal. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
En tvärsnittsstudie. 

Urval 423 deltagare 

Datainsamling Insamling genomfördes via instrumenten SCQ, PCQ och MBI. 

Dataanalys Materialet analyserade med SPSS version 11.0 och R ( R Development Core Team 2005).  

Bortfall 46 personer uteslöts som inte hade någon patientkontakt. 

Slutsats För att förebygga dåligt samvete och samvetsstress krävs uppmärksamhet på de egna och andras 
känslor av dåligt samvete vilket även förebygger utbrändhet. Detta kan uppmärksammas genom 
reflektion. För att fortsätta arbeta kvar inom vården måste samvetet dämpas och då minskas 
samtidigt samvetsstressen. Sjuksköterskor anger att de måste sänka sina ambitioner för att ge en 
god vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87,5 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Glasberg, A-L., Eriksson, S., & Norberg, A. (2008). Factors associated with ’stress of conscience’ 
in healthcare. Scandinavian journal of caring science 22. 249-258.  

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att undersöka faktorer som relaterar till samvetsstress. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
En tvärsnittsstudie med frågeformulär.  

Urval 423 personer tillfrågades. 

Datainsamling Enkätinsamling. De frågor som ställdes innefattade samvetsstress, hur samvete uppfattas samt 
psykologiska och sociala faktorer på jobbet. 

Dataanalys Analysen utgick från SPSS. Beskrivande statistik och t-test användes även till analysen. 

Bortfall Bortfallet var på 46 personer då dessa inte hade någon patientkontakt.  

Slutsats Samvetsstress uppkommer av att inte kunna arbeta efter sitt samvete. Sjuksköterskor måste dämpa 
sitt samvete för att inte få samvetsstress. Sjuksköterskan kan känna otillräcklighet när en patient 
lider och när befintliga resurser inte går att täcka patientens behov. Det visas i denna studie att det 
finns en skillnad mellan könen i risken av att drabbas av samvetsstress. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 74,5 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 
 

Referens Juthberg, C. Eriksson, S., Norberg, A., & Sundin, K. (2007). Perception of conscience in relation 
to stress of conscience. Nursing ethics 14 (3). 329-343. Doi: 10.1177/0969733007075868 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Undersöka sambandet mellan uppfattning om samvete och samvetsstress bland vårdgivare som 
arbetar inom äldreomsorgen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Enkätstudie 

Urval 166 personer tillfrågades att vara med i studien. 

Datainsamling Insamling genomfördes med mätinstrumenten SCQ och PCQ som enkäten innehöll. 

Dataanalys Materialet analyserades med SPSS version 12.0. Canonical Correlation analysis användes för att 
utforska relationen mellan PCQ och SCQ. 

Bortfall 20 personer ville inte delta i studien. 

Slutsats Samvetet måste dämpas för att fortsätta arbeta inom vården och uppfattas som en bra kollega. 
Samvetet kan tvinga sjuksköterskan att känna att vård ges på fel sätt och därmed känna 
otillräcklighet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 70,2 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 5  

Referens Juthberg, C., Eriksson, S., Norberg, A., & Sundin, K. (2008). Stress of consicence perceptions of 
conscience in relation to burnout among care-providers in older people. Journal of clinical nursing 
17. 1897-1906. Doi:  10.1111/j.1365-2702.2007.02184.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Utforska samband mellan samvete, samvetsstress och utbrändhet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Enkätstudie 

Urval 166 personer 

Datainsamling Insamling genomfördes via instrumenten SCQ, PCQ och MBI. 

Dataanalys Analysen genomfördes via SPSS. 

Bortfall Bortfallet var 20 personer som inte ville delta. 

Slutsats Det finns ett starkt samband mellan samvetsstress och utbrändhet. Motstridiga krav relateras till 
känslomässig utmattning. Dämpat samvete är relaterat till utbrändhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 91,5% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 6  

 
 

Referens Juthberg, C., Eriksson, S., Norberg, A., & Sundin, K. (2010). Perception of conscience, stress of 
conscience and burnout among nursing staff in residential elder care. Journal of advanced nursing 
66 (8). 1708-1718. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05288.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att undersöka mönster av uppfattning av samvete och utbrändhet bland sjuksköterskor och 
sjuksköterskeassistenter i den kommunala äldrevården. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
En beskrivande, tvärsnittsenkätstudie.  

Urval Studien genomfördes med 50 sjuksköterskor och 96 vårdbiträde som jobbade för kommunen i 
trygghetsboende, äldreboende och gruppboende för personer med demens. Kommunen ligger i 
norra Sverige. 

Datainsamling Insamling skedde med mätinstrumenten PCQ innehållande 15 frågor, Samvetsstressfrågeformulär 
(SCQ) innehållande 9 frågor med flervalsalternativ och Maslach Burnout Inventory (MBI) vilket 
är ett mätinstrument för utbrändhet. Påminnelse till de deltagare som inte svarat skedde efter fyra 
månader. 

Dataanalys Analyserna genomfördes med hjälp av dataprogrammet SPSS 16.0. För att mäta skillnader i 
demografiska variabler användes Chi-kvadrat och Mann-Whitney tester. Partial Least Square 
Regression (PLSR) användes för att göra en regressionsanalys. 

Bortfall 67 enkäter föll bort då en/flera av frågorna ej var ifyllda. 

Slutsats Samvete gestaltar sig som en belastning. Sjuksköterskor upplever en oro att inte leva upp till 
kraven och förväntningar. Dessa krav är relaterade till känslomässig utmattning. Strukturerad 
grupphandledning mellan olika yrkesgrupper medför större förståelse av arbetssituationen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87,2% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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Artikel 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Orrung Wallin, A., Jakobsson, U., & Edberg A-K. (2015). Job strain and stress of conscience 
among nurse assistants working in residential care. Journal of Nursing Management 23. 368-379. 
Doi: 10.1111/jonm.12145 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Undersöka psykisk arbetsbelastning och samvetsstress bland sjuksköterskeassistenter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 225 sjuksköterskeassistenter tillfrågades. 

Datainsamling Data samlades in genom en SDCS-skala (Strain in dementia care scale) samt känsla av 
sammanhang vilket var ett instrument studien använde sig av. Personcentrerad klimat enkät 
användes. 

Dataanalys Framräkning av analys genomfördes med hjälp av Mann-Whitney U-test, Student’s t-test samt 
Cramer’s v-test för nominaldata. 

Bortfall 31% (vilket motsvarar 70 personer) valde att inte svara på enkäterna och skalorna.  

Slutsats Nyanställda med liten arbetslivserfarenhet upplever hög samvetsstress. De som arbetar dagtid 
genererar högre samvetsstress än nattarbete. Fysisk utmattning är vanligt efter en arbetsdag. 
Sjuksköterskan drabbas av sömnproblem som en följd av samvetsstress. Bra organisatoriskt stöd 
påvisade låg samvetsstress. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 78,7% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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Artikel 8  

 

 

Referens Saarnio, R., Sarvimäki, A., Laukkala, H., & Isola, A. (2012). Stress of conscience among staff 
caring for older persons in Finland. Nursing ethics 19 (1). 104-115. Doi:  
10.1177/0969733011410094  

Land  
Databas 

Finland 
Cinahl 

Syfte Att testa en finsk version av SCQ och utforska samvetsstress hos vårdpersonal i äldreomsorgen i 
Finland. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Enkätundersökning 

Urval 436 kontaktades 

Datainsamling Kontaktade deltagarna via telefon, enkät skickades till de som ville delta. Flervalsfrågor ingick i 
enkäten. 

Dataanalys Genomfördes i SPSS för windows 16.0. 

Bortfall 86 personer valde att inte delta. 

Slutsats Faktorer som har inverkan på om sjuksköterskan drabbas av samvetsstress är ålder och 
arbetslivserfarenhet. Personalen upplever att de inte har tillräckligt med tid för att ge en god vård 
vilket medför dåligt samvete. Arbetet kräver mycket energi vilket har påverkan på både arbetet 
och privatlivet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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Artikel 9 

 

 

Referens Tuvesson, H., Eklund, M., & Wann-Hansson, C. (2012). Stress of conscience among psychiatric 
nursing staff in relation to enviomental and individual factors. Nursing ethics 19 (2). 208-219. 
Doi:  10.1177/0969733011419239 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Undersöka uppfattning av samvetsstress bland vårdpersonal inom psykiatriska slutenvården och 
eventuella skillnader mellan sjuksköterskor och sjuksköterskeassistenter. Syftet var också att 
undersöka hur faktorer hänför sig till avdelningens atmosfär och arbetsmiljö, liksom de 
individuella faktorerna av upplevd stress, moralisk känslighet och vårdpersonalens egenskaper 
relaterat till samvetsstress. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie. 

Urval 93 deltagare. 

Datainsamling Insamling skedde via SCQ, Visual analog (VAS), psykologiska och sociala faktorer på jobbet 
(QPS nordic), Persiv stress scale (PSS), Moral sensitivity questionnaire (MSQ), master scale och 
the ward atmosphere scale (WAS). 

Dataanalys Materialet analyserade med SPSS version 17.0 och Mann-whitney U-test,  

Bortfall 47% (vilket motsvarar 44 personer) valde att inte svara inte på enkäten. 

Slutsats Delaktighet i beslut bland personalen kan minska samvetsstressen. Reflektion kan medföra 
minskad risk för samvetsstress.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 78,7 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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Artikel 10 

Referens Tuvesson, H., & Eklund, M. (2014). Psychosocial work enviroment, stress factors and individual 
characteristics among nursing staff in psychiatric in-patient care. International research and public 
health 11. 1161- 1175. Doi:  10.3390/ijerph110101161  

Land  
Databas 

Sverige 
Pubmed 

Syfte Undersöka uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön bland vårdpersonal inom psykiatrin. 
Undersöka samvetsstress i förhållande till psykosociala arbetsmiljön. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 179 personer tillfrågades.  

Datainsamling QPS nordic 34+(psykosociala aspekter av arbetsmiljö), SCQ, VAS, MSQ och Mastery scale. 

Dataanalys Mann-Whitney U-test och SPSS version 20 

Bortfall 86 personer valde att inte delta i studien 

Slutsats Lång erfarenhet av arbetet visade sig vara positivt för att minska risken för utbrändhet. Det är 
viktigt att betona samvetsstress i personalens uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön. Det 
sker ett stort ansvar från chefernas sida att hålla i reflektioner om etiska och moraliska frågor. Vid 
lågt stöd från chefer visar en hög moralisk börda hos sjuksköterskan. Nyexaminerade 
sjuksköterskor kan uppleva en otydlig roll på den nya arbetsplatsen. Kommunikation kan medföra 
en tydligare roll för dessa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 76,6 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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Artikel 11 

 

 

 

 

Referens Åhlin, J., Ericson-Lidman, E., Eriksson, S., Norberg, A., & Strandberg, G. (2013). Longitudinal 
relationships between stress of conscience and concepts of importance. Nursing Ethics 20 (8). 
927-942. Doi:  10.1177/0969733013484487  

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Observera longitudinal kohortstudie, beskriva relationer över tid, mellan grad av samvetsstress, 
uppfattning om samvete, utbrändhetpoäng och bedömningar av personcentrade klimat och socialt 
stöd bland HCP arbetare i den kommunala äldrevården.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Longitudinal kohortstudie. 

Urval 983 fick förfrågan att delta.  

Datainsamling Fem olika enkäter skickades till personalen, dessa enkäter var SCQ, PCQ, PCCQ (personcentrerad 
klimatenkät) samt SocIS (Socialsupport). 

Dataanalys Datan analyserades i SPSS version 17, programing R version 2.12.2, MBI-subskala.  

Bortfall 495 personer ville inte delta i studien 

Slutsats Samvete uppfattas som en börda och det kan upplevas emotionell utmattning och 
personlighetsförändring. Konflikter mellan medarbetare har ett samband med samvetsstress. De 
som arbetar dagtid upplever mer samvetsstress än nattpersonal.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 72,3 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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Artikel 12 

Referens Åhlin, J., Ericson-Lidman, E., Norberg, A., & Strandberg, G. (2015). A comparison of 
assessments and relationships of stress of conscience, burnout and social support between 
healthcare personnel working at two different organizations for care of older people. Scandinavian 
journal of caring science 29. 277-287. Doi:  10.1111/scs.12161  

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Jämföra bedömningar och relationer kring samvetsstress mellan vårdpersonal i äldreomsorgen. 

Metod:  
Design 

Kvanitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 983 blev tillfrågade att delta 

Datainsamling SCQ, PCQ, MBI och SocIS. 

Dataanalys SPSS version 20.0, programming language R version 2.15.2 och excel 2013 

Bortfall 397 ville inte delta i studien. 

Slutsats Kvinnor upplever mer samvetsstress än män. Kvinnor upplever att de tvingas ge fel vård och har 
oförenliga krav på sig. Män upplever större stöd uppifrån än vad kvinnor gör. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 74,5 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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