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SAMMANFATTNING 

Den ökande stressen bland hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammas tid efter annan i olika 

medier. Omstruktureringar och upplevda neddragningar i vården har lett till högre arbetsbelastning, 

vilket i sin tur påverkat arbetsförhållandena och det psykiska välbefinnandet hos personalen i 

negativ riktning. Omvårdnaden skall ges i en anda av respekt och förståelse för den enskildes 

integritet, och den som är i störst behov av omvårdnad skall prioriteras.  

Syftet var att beskriva förekomst och upplevelser av samvetsstress bland sjuksköterskor verksamma 

på kirurgiska vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige, med hjälp av instrumentet Stress of 

Conscience Questionnaire (SCQ). 

 Studien, där 60 enkäter analyserades (svarsfrekvens 64,5 %), visade att sjuksköterskorna ofta 

upplevde samvetsstress i relation till sitt arbete. De hann inte ge den vård deras patienter behövde, 

och de blev så trötta av sitt arbete att de inte orkade med sina närmaste så som de skulle önska. 

 De yttre, strukturella förhållanden som sjuksköterskor har att förhålla sig till är svåra att påverka på 

kort sikt. SCQ kan vara ett lätthanterligt hjälpmedel för att beskriva och mäta samvetsstress hos 

vårdpersonal även om vissa frågor är väl allmänt hållna. Deltagare i studien rapporterade att 

gemensam reflektion över arbetet hjälpte dem att hantera samvetsstress i relation till arbetet. 

 

 

Nyckelord: samvete, psykologisk stress, sjuksköterskor 

 



   

ABSTRACT 

 

The increased stress among health care personnel receives attention from time to time in various 

media.  Restructuring and perceived reductions in health care have led to higher workload, which in 

turn affects working conditions and the mental well-being of the staff in a negative direction. Care 

must be given in a spirit of respect and understanding of the individual's integrity, and those most in 

need of care should be prioritized.  

The aim was to describe the prevalence and perceptions of conscience among nurses working on 

surgical wards in a hospital in Sweden, by using the Stress of Conscience Questionnaire (SCQ).  

The study, where 60 questionnaires were analyzed (response rate 64.5%), indicated that the nurses 

often experienced stress of conscience in relation to their work. They often lacked the time to pro-

vide the care their patients needed, and they got so tired due to the demands from their work that 

they could not devote themselves to their family as they would like.  

The external structural conditions that nurses have to relate to are difficult to influence in the short 

term. SCQ can be a practical instrument to describe and measure stress of conscience in health care 

personnel, even if some items are expressed in general terms. Study participants reported that joint 

reflection on ethical issues at the workplace helped them cope with stress of conscience in relation 

to their work.  

 

Keywords: conscience, psychological stress, nurses  
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BAKGRUND 

Inledning 

Den ökande stressen bland hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammas tid efter annan i olika 

medier. Inför sommaren 2013 rapporterades i tidskriften Vårdfokus att av 250 tillfrågade anställda 

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala uppgav nära hälften att de sedan årsskiftet vid flera tillfällen 

inte hunnit ta ut någon lunchrast (Ribeiro, 2013). Samma höst skrev Upsala Nya Tidning att 

Akademiska sjukhuset hotades med vite på grund av allvarliga brister i den psykosociala 

arbetsmiljön på tre avdelningar. Arbetsmiljöverket hade vid inspektion kunnat konstatera såväl 

personalbrist som hög arbetsbelastning (Jansson, 2013).  

 

Situationen är inte unik för Akademiska sjukhuset, ej heller för Sverige i stort. Ann-Louise Glasberg 

(2007) refererar i inledningen till sin avhandling till en rad studier, vilka visar att sjukvården i flera 

europeiska länder går igenom liknande svårigheter. Omstruktureringar och upplevda neddragningar 

i vården har lett till högre arbetsbelastning, vilket i sin tur påverkat arbetsförhållandena och det 

psykiska välbefinnandet hos personalen i negativ riktning. Samtidigt utvecklas det medicinska 

kunnandet därhän att allt fler sjukdomar kan diagnosticeras och behandlas. Resultatet blir en ökande 

efterfrågan på vård från allt sjukare patienter, och denna vård skall utföras på ett kostnadseffektivt 

sätt i allt snabbare tempo av så få personer som möjligt (Glasberg, 2007). 

 

Omvårdnadens etiska grund 

Den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgar att målet för hälso- och sjukvården, 

och därmed för sjuksköterskans verksamhet, är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Lagtexten fortsätter: ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården” (SFS, 1982:763, 2§). Sjuksköterskans omvårdnad syftar alltså till att 

främja patientens bästa. Omvårdnaden skall vidare ges i en anda av respekt och förståelse för den 

enskildes integritet, och den som är i störst behov av omvårdnad skall prioriteras. Mot denna 

bakgrund faller det sig naturligt att betrakta omvårdnad som en etisk verksamhet (Silén, 2011).  

Det är emellertid många värden som måste tas med i beräkningen när sjuksköterskan arbetar mot 

ovanstående mål: patientens värderingar, organisationens värderingar, lagar och riktlinjer, samt 
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värderingar som hänger samman med den egna yrkesrollen (Silén, 2011). Inte sällan kan 

sjuksköterskan uppleva att dessa värderingar står i konflikt med varandra, och att denna konflikt 

orsakar etisk stress (Lützén et al., 2003; Fagerström, 2006). Peter och Liaschenko (2004) har 

beskrivit hur närheten till patienten ger sjuksköterskor tillfredsställelse i arbetet, men att denna 

närhet också kan vara en källa till etisk stress då det är mycket svårt att vara nära en lidande 

människa och tvingas neka denna sin hjälp på grund av andra prioriteringar. Sjuksköterskan 

befinner sig då i en konflikt mellan det allmänna goda (samhällets/lagar/riktlinjer/organisationens 

värderingar) och individens goda (sjuksköterskans perspektiv) (Lützén et al., 2003). 

 

Etisk stress 

Med stress förstås här de fysiologisk-hormonella reaktioner i kroppens organsystem som utlöses av 

olika stressfaktorer, så kallade stressorer. Dessa stressorer kan vara av såväl psykisk som fysisk art 

(Nationalencyklopedin, nd).  

 

Den stress vårdpersonalen upplever i sitt arbete handlar ofta om att fatta moraliskt riktiga beslut och 

att kunna handla i enlighet med dessa (Lützén et al., 2003). Jameton (1984, s 6) myntade begreppet 

moral distress för de negativa känslor som uppstår när någon vet vad som är ett rätt handlande i en 

given situation, men där institutionella hinder gör det svårt eller till och med omöjligt att fullfölja 

handlingen. Wilkinson (1987) byggde vidare på dessa tankar och definierade moral distress som 

den psykiska obalans och det negativa känslornas tillstånd som blir följden när en person fattar ett 

moraliskt beslut men inte fullföljer detta i handling. Denna oförmåga att handla i enlighet med sina 

värderingar leder till frustration, vrede och skuldkänslor (Wilkinson, 1987). Kelly (1998) menade 

att moral distress kommer som en konsekvens av att inte vaka över sin personliga integritet, det vill 

säga: att inte leva upp till sina värderingar. Här finns ett nära samband mellan integritet och 

identitet. Det är den egna identiteten, jaget, som hotas när den moraliska integriteten sätts på spel. 

Moral distress hänger därmed nära samman med självförebråelse och självkritik (Kelly, 1998). I 

föreliggande arbete kommer moral distress fortsättningsvis att översättas ”etisk stress”.  

 

Corley et al. (2001) fann att det saknades en metod för att kunna beskriva och mäta etisk stress som 

en del av sjuksköterskors upplevelser i arbetslivet. De ville även undersöka om det fanns något 

samband mellan etisk stress och självvald uppsägning hos sjuksköterskor. I den metodologiska 

studien Development and evaluation of a moral distress scale redogörs för utvecklingsprocessen 

som ledde fram till instrumentet Moral Distress Scale (MDS). Corley och medförfattare utgår från 
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Jametons definition av etisk stress, vilken tidigare nämnts, samt från House och Rizzos 

rollkonfliktteori och Rokeachs teori om värderingar och värdesystem (Corley et al., 2001). Med 

rollkonflikt avses den stress som uppstår när ansvariga inom en organisation har motsatta eller 

konkurrerande förväntningar på medarbetarna. Inom sjukvården är en sjuksköterska till exempel 

ansvarig både inför arbetsgivaren, som betalar ut lönen, och inför den läkare som genom sina 

ordinationer avgör vilken vård sjuksköterskan skall ge. Om arbetsgivare och läkare ställer 

motstridiga krav på sjuksköterskan resulterar detta i en rollkonflikt. Rokeachs teori om värderingar 

och värdesystem handlar i sin tur om hur våra värderingar motiverar vårt beteende. En 

sjuksköterska motiveras här av värderingar som handlar om att ge patienten bästa möjliga 

omvårdnad. Om till exempel rondande läkare förväntar sig fullständig lojalitet från sjuksköterskan, 

trots att denna eller denne tycker att läkaren gör felaktiga bedömningar, kommer dessa 

förväntningar att stå i direkt konflikt med sjuksköterskans innersta värderingar. Corley et al. (2001) 

menar att sådana inre konflikter mellan de egna värderingarna och överordnades krav kan orsaka 

arbetsrelaterad etisk stress.  

 

Utifrån ovanstående resonemang formulerade formulerade Corley och medförfattare (2001) tre 

antaganden: att sjuksköterskor motiverades av värderingar i sitt arbete, att de kunde identifiera 

etiska problem i sin arbetsmiljö samt att de kunde skatta graden av etisk stress dessa problem gav 

upphov till. Litteraturgenomgång och intervjuer med sjuksköterskor bildade underlag för 32 

enkätfrågor vilka beskrev olika situationer som kan ge upphov till etisk stress. För varje fråga fick 

respondenten ange hur mycket stress just denna situation gav upphov till och hur ofta situationen 

inträffade. Svaren angavs på en sjugradig Likert-skala. Även information av demografisk natur 

såsom ålder, kön och antal tjänsteår samlades in. När det färdiga instrumentet testades visade det sig 

att 15 % av de tillfrågade sjuksköterskorna (n=158) uppgav att de hade lämnat en tidigare 

anställning på grund av etisk stress. Det som upplevdes som mest stressande var när 

underbemanning gjorde att sjuksköterskorna inte kunde ge adekvat vård samt att på läkares 

ordination tvingas utföra onödiga undersökningar och behandlingar på patienter i livets slutskede. 

Inga demografiska variabler kunde förutsäga nivån av etisk stress (Corley et al., 2001). En utökad 

version av MDS, bestående av 38 frågor (Corley et al., 2005) visade att den mest frekventa orsaken 

till etisk stress hos sjuksköterskor var att arbeta med personal som uppfattades som osäker. Detta 

var även den faktor som gav upphov till den mest intensiva graden av upplevd stress i 

undersökningen. 
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Själva upplevelsen av etisk stress kan ligga kvar hos individen, så kallad moral residue, även sedan 

den händelse som utlöste stressen är överspelad. Om en person utsätts för upprepad etisk stress kan 

det resultera i en crescendoeffekt (Epstein & Hamric, 2009). De kvarliggande negativa känslorna 

byggs då hela tiden på av nya upplevelser (a. a.). Lützén et al. (2010) fann att det moraliska klimatet 

på arbetsplatsen påverkade sjuksköterskors upplevelser av etisk stress. Ett gott moraliskt klimat 

innebar här en arbetsplatskultur som hjälpte sjuksköterskor att bearbeta och hitta lösningar på sina 

etiska frågeställningar, vilket resulterade i mindre förekomst av etisk stress. 

 

Begreppet samvete 

Svenska Akademins ordbok definierar begreppet samvete enligt följande: ”Känsla hos människan 

för vad som är (moraliskt) rätt och orätt.” Det fornsvenska ordet samviti, vilket betyder såväl 

samvete som förstånd och medvetande, är känt sedan slutet av 1200-talet från Westgöta-Lagen. Det 

härrör i sin tur från latinets conscientia (Svensk ordbok, 2009).  

 

Samvetet kan alltså ses som ett uttryck för människans känsla av moraliskt ansvar (Childress, 

1997). Vi är ansvariga inför andra och vi har ansvar för att upprätthålla vår egen värdighet inför oss 

själva. När en människa inte lever upp till sitt moraliska ansvar innebär det att hon gör våld på det 

egna samvetet (Childress, 1997).  

 

Samvetsstress 

Att gå med dåligt samvete ger upphov till inre stress. Denna benämns samvetsstress hos bland andra 

Glasberg (2007). Begreppet etisk stress har, som tidigare nämnts, i första hand studerats i 

förhållande till yttre hinder för ett etiskt handlande. Exempel på sådana hinder kan vara 

besparingsåtgärder och omorganiseringar. Begreppet samvetsstress kan, förutom detta, även omfatta 

den stress som uppstår när en person i strid med sitt samvete självständigt väljer att handla på ett 

visst sätt eller avstår från att handla. Exempel på detta kan vara att använda tvång mot en förvirrad 

äldre patient eller att undvika krävande anhöriga. Samvetsstress innebär således den stress som 

orsakas av att ha dåligt samvete, oavsett om det är yttre faktorer eller inte som avgör. Att ofta känna 

sig otillräcklig och uppleva den stress som orsakas av dåligt samvete har visat sig kunna leda till 

utbrändhet (Glasberg, 2007). 
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För att kunna beskriva hur ofta vårdpersonal i stort (inte bara sjuksköterskor) upplever situationer 

eller etiska konflikter som kan ge upphov till dåligt samvete, och hur hög graden av dåligt samvete 

då blir, konstruerade Glasberg et al. (2006) instrumentet Stress of Conscience Questionnaire (SCQ). 

Instrumentets nio enkätfrågor har formulerats utifrån vad fynd från forskningen inom området har 

att berätta. Det framgår att vårdpersonal stressas av att delta i vård som uppfattas som kränkande för 

patienten; vidare att på grund av tidsbrist inte kunna ge den vård en patient behöver, att undvika 

patienter och/eller anhöriga som är i behov av stöd, att ge avkall på sina ambitioner att ge god vård 

och att utsättas för oförenliga krav i sitt arbete. Vårdpersonal stressas också av att inte orka med 

sina närmaste på grund av arbetets krav, och omvänt av att inte orka med arbetet på grund av 

privatlivets krav. Slutligen ger det upphov till samvetsstress när vårdpersonal känner att de inte kan 

leva upp till andras förväntningar på deras arbetsinsats (Glasberg et al., 2006).  

 

 Enkätfrågorna sönderfaller i två kategorier som speglar dels inre krav, dels utifrån kommande krav 

och begränsningar. Till de inre kraven hör sådant som idealbilder och personliga förhoppningar och 

önskningar. De yttre kraven och begränsningarna kan sägas vara de omständigheter som påverkar 

arbete och familjeliv (Glasberg et al., 2006). Instrumentet revaliderades av Åhlin et al. (2012) och 

befanns även då vara giltigt för svenska förhållanden. Samma grupp forskare genomförde en 

longitudinell kohortstudie (Åhlin et al., 2013). Den visade att upplevelsen av det egna samvetet som 

något betungande, känslor av utbrändhet (emotionell utmattning och depersonalisering) samt 

störande konflikter mellan medarbetare hade ett positivt samband med samvetsstress. Enkäter 

delades ut vid två tillfällen; vid studiens början och ett år senare. Det avslutande mättillfället visade 

ökade nivåer av samvetsstress och utbrändhet (a. a.) trots att inga större förändringar ägt rum i 

övrigt vilka skulle kunna förklara förändringen. 

 

Problemformulering 

Att arbeta med sjuka människor inom institutioner som utsätts för omorganisation och 

besparingsåtgärder kan leda till samvetskonflikter (Childress, 1997). Det dåliga samvete som följer 

av omöjliga prioriteringar – det är omöjligt att handla rätt mot alla – kan leda till inre stress och 

skuldkänslor, som tidigare beskrivits. 

 

Det förefaller rimligt att den stressiga arbetsmiljön och sjuksköterskans utsatta position såsom 

varande nära sina patienter (Peter & Liaschenko, 2004) kan ge upphov till samvetsstress. 
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Syfte 

Att beskriva förekomst av samvetsstress samt vilka situationer som ger högst grad av samvetsstress 

hos sjuksköterskor verksamma på kirurgiska vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige. 

 

Frågeställningar 

Hur ofta förekommer situationer som ger upphov till samvetsstress hos sjuksköterskor? 

Vilka situationer orsakar högst grad av samvetsstress hos sjuksköterskor? 

 

METOD 

För att besvara ovanstående frågeställningar användes en deskriptiv design med kvantitativ ansats 

(Polit & Beck, 2011). 

 

Urval 

Samtliga sjuksköterskor tjänstgörande på kirurgkliniken vid ett större svenskt sjukhus tillfrågades 

via ett informationsbrev (Bilaga 1) om de ville delta i en enkätstudie. Personalavdelningen uppgav 

att antalet sjuksköterskor i tjänst var 93 stycken, fördelade på fem avdelningar. Enda 

inklusionskriteriet i studien var att de deltagande sjuksköterskor skulle vara i aktiv tjänst, och 

således inte vara till exempel långtidssjukskrivna eller föräldralediga.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via en enkät (Bilaga 2). I enkäten ingick dels frågor av demografisk natur, 

syftande till att närmare beskriva undersökningsgruppen, dels instrumentet Samvetsstress, SCQ 

(Stress of Conscience Questionnaire). SCQ innehåller nio frågor kring specifika situationer som kan 

orsaka samvetsstress hos vårdpersonal. För varje fråga anger respondenten dels a) hur ofta 

situationen förekommer, dels b) hur hög grad av dåligt samvete detta genererar.  Delfråga A 

besvaras med hjälp av en Likertskala, graderad 0-5, där 0 = aldrig och 5 = dagligen. Delfråga B 

besvaras på en visuell-analog skala, VAS, som är 10 cm lång. 

Vid konstruktionen av SCQ eftersträvades ett enkelt och lätthanterligt instrument för att kunna mäta 

samvetsstress på arbetsplatser inom vårdsektorn. För detta ändamål räknades det fram ett index 

genom att det angivna värdet på Likertskalan i varje fråga multiplicerades med motsvarande värde 
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från VAS. Upphovsmännen till SCQ har delat upp VAS i sex lika stora delar. Alla angivna värden på 

VAS, uttryckta i centimeter med en decimal, måste därför divideras med två (J. Åhlin, doktorand, e-

post, 140313). Kvoten anges med två decimaler. Det på skalan uppmätta värdet 8,4 cm blir på detta 

sätt 4,20 på den sexgradiga VAS. Samtliga kvoter placeras sedan i kategorier där 0 = 0; 1 = alla 

värden över noll upp till 1,99; 2 = 2,00 - 3,99; 3 = 4,00 - 5,99; 4 = 6,00 - 7,99; 5 = 8,00 - 10,0. Det 

högsta värdet index kan anta blir på detta sätt 5 x 5,00 = 25. I slutet av SCQ finns utrymme för 

respondentens egna kommentarer (Glasberg et al., 2006; Åhlin et al., 2012).  

 

SCQ skyddas av copyrightbestämmelser. Tillstånd att använda instrumentet inhämtades därför via 

e-post från Gunilla Strandberg, Umeå universitet, som är en av dem som innehar copyright. 

Villkoret för användande var att instrumentet användes i sin helhet och att inga frågor uteslöts eller 

modifierades. Innan enkäten delades ut fick fyra personer, vilka inte ingick i undersökningsgruppen, 

fylla i enkäten för att tidsåtgången skulle kunna uppskattas. Det tog fem till tio minuter. 

 

Tillvägagångssätt 

Avdelningscheferna på respektive avdelning ombads att distribuera enkäterna bland 

sjuksköterskorna på sina avdelningar. Respondenterna fick två veckor på sig att fylla i dem. De 

ifyllda enkäterna lades sedan i en förseglad låda, försedd med en öppning där enkäten kunde föras 

in. Avdelningscheferna fick själva avgöra var lådorna skulle placeras på deras avdelningar. 

Påminnelser skickades ut per e-post till respektive avdelningschef, för vidarebefordran till 

sjuksköterskorna, efter en vecka och när två dagar av svarstiden återstod.  

 

Bearbetning och analys 

Då två veckor hade gått samlades enkäterna planenligt in. Data fördes in i statistikprogrammet IBM 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) för analys. 

 

Redovisning av demografiska data 

Variablerna kön och tjänstgöringsschema (rotationsschema, dag/kväll, enbart natt; Bilaga 2) är på 

nominalskalenivå. Typvärden för respektive variabel framgår vid frekvensredovisning. Ålder och 

antal tjänsteår (Bilaga 2) är på kvotskalenivå, men ingen av variablerna var normalfördelad i 

föreliggande material. Data redovisas därför med median (Md) och kvartiler (Q1, Q3). 
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Redovisning av data från SCQ 

Enkätens nio frågor är, som tidigare nämnts, uppdelade i två delfrågor (Bilaga 2). Varje delfråga A 

anger med hjälp av en Likertskala hur ofta en potentiellt etiskt stressande situation uppstår. På 

delfråga B anges på en VAS den grad av dåligt samvete som uppstår i en specifik situation. 

Likertskalan befinner sig på ordinalskalenivå, varför data brukar redovisas med hjälp av median och 

kvartiler (Ejlertsson, 2012). I enlighet med tidigare studier på SCQ (Glasberg et al., 2006; Åhlin et 

al., 2012; Juthberg 2008) behandlas emellertid data som på kvotskalenivå. Redovisning sker därför 

med hjälp av medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).  

För en mer sammanhållen beskrivning av samvetsstress på en arbetsplats har forskargruppen bakom 

SCQ (a. a.) använt sig av ett beräknat index, där frekvensen för varje fråga (delfråga A) 

multipliceras med intensiteten i den upplevda samvetsstressen (delfråga B). För närmare 

beskrivning av detta förfarande hänvisas till avsnittet om datainsamlingsmetod. Medelvärde (M) 

och standardavvikelse (SD) av detta index redovisas i tabell 2. 

 Beträffande respondenters egna kommentarer i slutet av SCQ, redovisas dessa som kvalitativa 

bifynd. 

 

Etiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från berörda avdelningschefer samt skriftligen från 

klinikens verksamhetschef (Bilaga 3). Något godkännande från regional etikprövningsnämnd 

krävdes inte då detta var ett arbete inom ramen för utbildning på högskolans grundnivå (SFS, 

2003:460). Deltagande i studien var helt frivilligt. Samtycke ansågs föreligga i och med att enkäten 

fyllts i och lämnats in. Det samlades inte in några data som gjorde att en viss enkät kunde hänföras 

till en speciell person. Informanterna garanterades därmed fullständig konfidentialitet (CODEX, 

nd). Då redovisningen skedde på gruppnivå kunde inte heller någon av avdelningarna identifieras.  

 

RESULTAT 

Bakgrundsfakta 

Av de 93 utdelade enkäterna lämnades 63 in. Av dessa 63 var tre stycken inte ifyllda över 

huvudtaget, varför det totala antalet enkäter som resultatet grundar sig på är 60. Detta motsvarar en 

svarsfrekvens på 64,5 %. Bakgrundsdata rörande deltagarna redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över bakgrundsfakta 

Bakgrundsfakta 
Antal (%) 

Md 

Q1, Q3 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

3 (5 %) 

57 (95 %) 

 

Ålder, år 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

* 

31 (52 %) 

19 (32 %) 

3 (5 %) 

5 (8 %) 

1 (2 %) 

28 

25, 28 

Tjänstgöringsschema 

Rotation 

Dag/kväll 

Endast natt 

 

26 (43 %) 

31 (52 %) 

3 (5 %) 

 

Antal tjänsteår 

0-5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

 

42 (70 %) 

9 (15 %) 

5 (8 %) 

2 (3 %) 

1 (2 %) 

1 (2 %) 

3 

1, 3 

*En av deltagarna uppgav inte sin ålder 

 

Majoriteten av deltagarna i studien var kvinnor. Åldern varierade mellan 23 och 64 år; typvärdet här 

var 25 år och medianåldern 28 år. Det var tre personer som uteslutande arbetade natt. De övriga 

fördelade sig ganska jämnt över dag-/kvällsschema respektive rotationsschema. En övervägande 

majoritet av de deltagande hade en tjänstgöringstid understigande sex år (70 %, n=42). 
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Tabell 2.  Data från SCQ 

 

Delfråga % svar för varje poäng, skala 0-5 Index 

 M* 

SD 
0 1 2 3 4 5 

Bort-

fall, % 

M** 

SD 

1A) Hur ofta händer det att du inte hinner ge den 

vård patienten behöver? 

3,47 

0,87 
1,7 1,7 5,0 36,7 50,0 5,0 1,6 

12,37 

5,82 
1B) Ger detta dig dåligt samvete? 

3,41 

1,34 
3,3 1,7 10,0 15,0 31,7 38,3 1,6 

2A) Händer det att du är tvungen att ge vård som 

känns fel? 

1,86 

1,25 
11,9 35,6 20,3 18,6 13,6 0,0 1,6 

7,34 

5,91 
2B) Ger detta dig dåligt samvete? 

3,32 

1,65 
10,2 5,1 5,0 10,2 20,3 49,2 3,2 

3A) Händer det att du utsätts för oförenliga krav i 

ditt arbete? 

2,64 

1,23 
3,4 18,6 20,3 27,1 28,8 1,7 3,2 

7,89 

6,00 
3B) Ger detta dig dåligt samvete? 

2,73 

1,57 
3,4 16,9 13,6 20,3 11,9 33,9 3,2 

4A) Händer det att du blir vittne till att en patient 

kränks och/eller skadas? 

1,03 

1,08 
41,1 25,9 22,4 8,6 1,7 0,0 4,8 

3,93 

4,53 
4B) Ger detta dig dåligt samvete? 

2,30 

2,12 
36,8 8,8 0,0 7,0 10,6 36,8 6,3 

5A) Händer det att du undviker en patient eller 

närstående som behöver hjälp eller stöd? 

1,47 

1,42 
36,2 20,7 13,8 19,0 10,3 0,0 4,8 

5,48 

6,28 
5B) Ger detta dig dåligt samvete? 

2,19 

2,02 
33,9 10,2 6,7 3,4 17,0 28,8 3,2 

6A) Händer det att ditt privatliv är så krävande att 

du inte orkar ägna dig åt ditt arbete så som du 

skulle vilja? 

0,80 

1,18 
56,7 23,3 10,0 3,3 6,7 0,0 1,6 

2,37 

4,97 

6B) Ger detta dig dåligt samvete? 
1,16 

1,72 
51,7 16,6 3,4 10,0 5,0 13,3 1,6 

7A) Händer det att vårdarbetet är så krävande att 

du inte orkar ägna dig åt dina närmaste så som du 

skulle vilja? 

2,63 

1,65 
18,3 10,0 10,0 21,7 13,7 8,3 1,6 

10,03 

8,00 

7B) Ger detta dig dåligt samvete? 
2,92 

1,85 
18,3 6,7 1,7 11,6 25 36,7 1,6 
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Delfråga % svar för varje poäng, skala 0-5 Index 

 M* 

SD 
0 1 2 3 4 5 

Bort-

fall, % 

M** 

SD 

8A) Händer det att du upplever att du inte kan 

leva upp till andras förväntningar på din 

arbetsinsats? 

2,32 

1,48 
15,0 15,0 25,0 18,3 21,7 5,0 1,6 

8,48 

7,55 

8B) Ger detta dig dåligt samvete? 
2,76 

1,86 
16,7 11,6 3,4 15 16,6 36,7 1,6 

9A) Händer det att du gör avkall på dina 

ambitioner att ge god vård? 

2,27 

1,51 
15,0 18,3 23,3 18,3 18,3 6,7 1,6 

8,50 

7,37 
9B) Ger detta dig dåligt samvete? 

2,94 

1,85 
16,7 8,3 5,0 6,7 26,6 36,7 1,6 

*max =5, ** max=25 

 

Förekomst av situationer som ger sjuksköterskor samvetsstress 

Av deltagarna upplevde 8,3 % varje dag att vårdarbetet var så krävande att de inte orkade med sina 

närmaste så som de skulle vilja (fråga 7A, tabell 2). På fråga 1A svarade hälften av deltagarna att de 

varje vecka upplevde att de inte hann ge den vård patienten behövde. Ytterligare 36,7% uppgav att 

detta inträffade varje månad. Sammantaget var det 86,7 % som upplevde att de en gång per vecka 

till en gång per månad inte hann ge den vård patienten behövde. Den situation som mest sällan 

orsakade samvetsstress var att privatlivet var så krävande att man inte orkade med sitt arbete så som 

man skulle vilja (fråga 6A). Något mer än hälften svarade att detta aldrig förekom.  

 

De situationer som orsakar högst grad av samvetsstress hos sjuksköterskor 

Nära hälften av sjuksköterskorna (49,2%) upplevde högsta graden av samvetsstress, motsvarande 

VAS 8-10, när de tvingades att ge vård som kändes fel (fråga 2B, tabell 2).  38,3 % upplevde 

samma grad av samvetsstress när de inte hann ge den vård patienterna behövde (fråga 1B). Den 

situation som resulterade i minst samvetsstress var den att inte orka med sitt arbete till följd av 

privatlivets krav (fråga 6B). 

 

Medelindex som mått var högst för fråga 1 (att inte hinna ge patienten erforderlig vård) och för 

fråga 7 (att inte orka med sina närmaste på grund av arbetets krav). Medelindex var lägst för fråga 6 

(att inte orka med arbetet till följd av privatlivets krav). 
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Kvalitativa bifynd 

Sexton deltagare hade kommit med egna reflektioner i enkäternas kommentarsfält. Några av 

kommentarerna var av mer allmän natur, till exempel att ämnet var intressant eller att 

respondenterna arbetat för kort tid för att kunna uttala sig med säkerhet. Andra beskrev att de ofta 

tyckte arbetsbelastningen var hög och att de kände sig otillräckliga. Det dåliga samvetet försökte 

respondenterna komma tillrätta med på olika sätt: 

"Jag försöker att inte ha dåligt samvete över sådant jag ändå inte kan påverka - ex. 

tidsbrist som gör att jag inte kan ägna mig åt en patient på det sättet jag skulle vilja. Det 

får sjukhusledningen ha dåligt samvete för." 

"Det är ofta stressigt men inte så jag känner att jag inte kan hantera det, då är det också 

lättare att släppa arbetet när man kommer hem & inte ha dåligt samvete för nåt man ej 

hunnit med. Vi har också bra stämning & kommunikation i arbetsgruppen, & har specifikt 

pratat om att vi ej ska ha dåligt samvete om man ej hunnit med allt man borde, vilket känns 

skönt." 

Några kommentarer behandlar motstridiga krav i arbetet: 

"Jag ser det som mitt personliga ansvar att ge god vård & arbeta evidensbaserat. Detta 

innebär även att säga ifrån när något inte känns bra / rätt eller inte stämmer överens med 

'god vård'." 

"När arbetsbelastningen är för hög att jag ej kan ge den nivå på vård / bemötande / 

information jag vill får jag dåligt samvete, spec. när man märker att ett annorlunda 

handhavande kunnat förkorta vårdtiden och speciellt minska lidande för patienten." 

"... Läkare som spretar åt olika håll i sina beslut. Stora krav från patienter & anhöriga..." 

En kommentar tog upp förslag till förbättringar, bland annat mer intern utbildning och förlängd 

inskolningsperiod. Samma person efterlyste samtal och gemensam reflektion med andra 

sjuksköterskor. 
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DISKUSSION 

Av 93 enkäter om samvetsstress som delades ut till sjuksköterskorna på kirurgkliniken vid ett större 

svenskt sjukhus samlades 60 ifyllda enkäter in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 64,5%. Så gott 

som alla deltagare var kvinnor, varav ungefär hälften yngre än 30 år. Den övervägande majoriteten 

hade kortare tjänstgöringstid än sex år. Den situation som oftast (dagligen) gav upphov till 

samvetsstress var att inte orka med sina närmaste i önskad utsträckning till följd av att vårdarbetet 

var så krävande. Vidare upplevde hälften av deltagarna att de varje vecka inte hann ge den vård 

patienterna behövde. I båda dessa fall skattade deltagarna sin samvetsstress som hög på VAS. Den 

situation som uppkom mest sällan var att deltagarna inte orkade med arbetet så som de skulle vilja 

på grund av privatlivets krav. Det var också denna situation som gav upphov till minst dåligt 

samvete. Den situation som gav högsta graden av dåligt samvete (VAS 8-10) när den inträffade, 

vilket dock var sällan, var att tvingas ge vård som kändes fel. De frågor som fick högst medelindex 

var fråga 1 (att inte hinna ge den vård patienten behöver) och fråga 7 (att inte orka med sina 

närmaste på grund av arbetets krav). Medelindex var lägst för fråga 6 (att inte orka med arbetet till 

följd av privatlivets krav). 

 

Resultatdiskussion 

Den vanligaste orsaken till samvetsstress hos sjuksköterskor var också den som gav mest dåligt 

samvete - att inte hinna ge patienten adekvat vård (fråga1). Det är samma resultat som redovisats i 

tidigare studier där SCQ använts (Glasberg et al., 2006; Juthberg, 2008, delstudie I-III; Åhlin et al., 

2012).  Frågan, som är mycket vitt formulerad, utgör egentligen en sammanfattning av 

sjuksköterskans hela verksamhet, sådan den beskrivs i den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763): En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, en vård som skall ges 

med respekt för den enskilda människans värdighet och alla människors lika värde. Fagerström 

(2006) menar att sjuksköterskors erfarenheter kan beskrivas som en dialektisk spänning mellan ’att 

vara’ eller ’att inte vara’ en bra sjuksköterska. Sjuksköterskor beskrev i Fagerströms studie (2006) 

den optimala vårdsituationen som ett tillstånd av balans mellan patientens omvårdnadsbehov och de 

inre och yttre faktorer som avgör tillgången på sådan omvårdnad. Det mest framträdande draget hos 

denna situation var upplevelsen av att i egenskap av sjuksköterska kunna gensvara på patientens 

omvårdnadsbehov eftersom det fanns tillräckligt med tid till det. Omvårdnadssituationen blev 

meningsfull. När sjuksköterskorna inte hann ge denna goda, individanpassade vård kände de sig 

som dåliga sjuksköterskor. Den som ger en bristfällig vård är en bristfällig sjuksköterska! Att inte 

kunna handla i enlighet med sin övertygelse leder enligt tidigare forskning till etisk stress och får 
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återverkningar på individens självuppfattning (Childress, 1997; Wilkinson, 1987; Kelly, 1998). I 

föreliggande arbete är medelindex för fråga 1 12,37 av max 25, vilket skulle kunna beskrivas som 

medelsvår samvetsstress. 

 

Studier har visat att ett gott moraliskt klimat på arbetsplatsen lindrar samvetsstress hos 

vårdpersonalen (Lützén et al., 2010; Silén et al., 2011). En av de citerade respondenterna i 

föreliggande arbete gav också uttryck för just detta: Den öppna kommunikationen i arbetsgruppen, 

där de även diskuterade känslor av att inte räcka till, upplevdes positiv. En annan av de här citerade 

respondenterna efterlyste sådan reflektion på sin arbetsplats. Etikronder är en form av strukturerad 

diskussion utifrån patientfall som personal inom hälso- och sjukvården uppfattar som etiskt svåra. 

Diskussionen leds av en moderator. I en svensk studie undersöktes om etikronder för personal på 

somatiska vårdavdelningar på sjukhus minskade upplevelsen av moralisk stress. Inga sådana 

resultat kunde dock ses (Sporrong et al., 2007). Detta skulle kunna tänkas bero på att när en person 

deltar i någon form av systematisk reflektion ökar den moraliska känsligheten och därmed också 

personens medvetenhet om hur han/hon kanske borde ha agerat i en viss situation (Severinsson & 

Kamaker, 1999). Det går därför inte att säga att någon form av strukturerad reflektion  med 

automatik leder till att upplevelser av samvetsstress minskar. 

 

Den situation som hade näst högst medelindex var att inte orka med sina närmaste till följd av 

arbetets krav (fråga 7). Detta fenomen benämns negativ överspridning i en D-uppsats om lärares 

arbetsvillkor (Johansson, 2011). Negativ överspridning uppkommer när beteenden, humör, stress 

eller känslor från den ena sfären (arbetsliv eller privatliv) på ett negativt sätt påverkar den andra 

sfären. Individen kan dräneras på kraft i den ena sfären i en sådan utsträckning att ingenting eller 

bara lite blir kvar till den andra sfären. Johansson (2011) fann att det var vanligare med negativ 

överspridning från arbetslivet till privatlivet än tvärtom, vilket stämmer väl överens med resultaten 

från såväl denna studie som tidigare studier som använt sig av SCQ (Glasberg et al., 2006; Juthberg, 

2008, delstudie I-III; Åhlin et al., 2012). Även i fråga om vad som gav minst samvetsstress är 

resultaten likartade: Att inte orka med sitt arbete till följd av privatlivets krav (fråga 6) (a. a.). Den 

situation som gav högsta graden av dåligt samvete (VAS 8-10) när den inträffade, vilket dock var 

sällan, var att tvingas ge vård som kändes fel. Annan forskning inom området etisk stress, där 

instrumentet MDS använts, har dock visat att sjuksköterskor relativt ofta anser sig uppleva sådana 

situationer (Silén et al., 2011). 
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Sjuksköterskorna i denna studie arbetar alltså ofta under press och tycker sig inte hinna med sina 

patienter på ett riktigt sätt. Efter arbetsdagens slut finner många att de är så trötta att de inte heller 

orkar med sina närmaste i den utsträckning de skulle önska. Kontentan måste bli en känsla av att 

inte räcka till, vare sig på arbetet eller hemma. Juthberg (2008) beskrev hur sjuksköterskor kände 

sig fångade i sin otillräcklighet och hur de upplevde att de genom sin maktlöshet svek både sina 

patienter, sina närmaste men även sina arbetskamrater.  Kelly (1998) beskrev i sin tur detta i en 

kvalitativ studie på unga sjuksköterskor med ungefär ett års yrkeserfarenhet. De berättade hur svårt 

det var att räcka till som ny sjuksköterska, både i sina egna och i övrig personals ögon, något som 

genererade mycket stress. De blev ifrågasatta som arbetsledare och fick samtidigt mycket lite stöd 

från avdelningschefen. Med tanke på att undersökningsgruppen i detta arbete till huvuddelen bestod 

av yngre sjuksköterskor, varav många med kort yrkeserfarenhet, fanns därför tanken att index skulle 

ligga högt för fråga 8, som handlar om att kunna leva upp till andras förväntningar på den egna 

arbetsinsatsen. Medelindex för fråga 8 visade sig dock i denna studie ligga på 8,48, vilket i och för 

sig är högre än i de tidigare nämnda studierna där SCQ figurerar (Glasberg et al., 2006; Juthberg, 

2008, delstudie I-III; Åhlin et al., 2012), men ändå inte representerar ett skyhögt värde. Medelindex 

ligger över huvudtaget generellt högre i föreliggande studie än i dessa (a. a.). 

 

Metoddiskussion 

Stress of Conscience Questionnaire (SCQ) som använts för detta arbete är ett etablerat instrument, 

vilket ger resultatet viss tillförlitlighet. Det är emellertid inte helt självklart hur SCQ skall användas, 

då det saknas manual för beräkningar och det inte heller existerar någon annan litteratur, utom de i 

denna studie citerade vetenskapliga artiklarna. För att kunna använda SCQ på rätt sätt togs 

personlig kontakt via e-post med Johan Åhlin, doktorand vid Umeå universitet. Avsaknaden av 

manual gör handhavandet onödigt komplicerat och kan utgöra ett hinder för andra att använda sig 

av instrumentet. Vidare är några av enkätfrågorna mycket allmänt hållna vilket ger utrymme för 

flera tolkningar, något som en av respondenterna också påpekade i enkätens kommentarfält. 

Vederbörande tyckte att detta gjorde det svårt att besvara frågorna på ett riktigt sätt. Ett exempel på 

detta kan vara formuleringen "den vård patienten behöver” (fråga 1) som skulle kunna innebära allt 

från hjälp med tandborstning till smärtlindring. En mer specifik formulering skulle kunna leda till 

att graden av dåligt samvete skattades annorlunda – både högre och lägre. Vid en första anblick 

kändes också fråga 6 främmande i sammanhanget. Resten av frågorna behandlar uteslutande 

arbetsrelaterade situationer, medan denna fråga handlar om privatlivets inverkan på arbetet. 

"Krävande privatliv" är för övrigt en formulering som är öppen för många tolkningar; där ryms allt 
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från småbarn med kolik till dysfunktionella familjerelationer. Villkoret för användning av SCQ var 

dock att instrumentet till ingen del förändrades eller modifierades. Möjligen skulle intrycket bli 

mindre abrupt om fråga 6 och 7 bytte plats. Åhlin et al. (2012) fick olika utfall på fråga 6 när de 

ställde frågan i en intervjusituation jämfört med när de använde enbart den skriftliga enkäten. De 

fann även att frågan inte hade någon statistisk korrelation till de övriga frågorna. De lyfter dock 

tanken att det snarast skulle vara värdefullt att lägga till fler frågor om privatlivet i SCQ, än att ta 

bort sådana frågor. En invändning mot de rent statistiska beräkningarna är att både Likertskalan och 

VAS behandlas som kvotskalor trots att de bör betraktas som på ordinalskalenivå. Anledningen till 

det är målsättningen att enkelt kunna få fram ett index, användbart för att beskriva och mäta 

samvetsstress hos vårdpersonal.  

 

Resultatet speglar en grupp yngre sjuksköterskor med relativt kort yrkeserfarenhet, verksamma på 

kirurgiska avdelningar. Bortfallet var 35,5% (n = 33). Frågan är vilka personer detta representerar 

och hur det påverkar utfallet. För att kunna ta reda på om gruppen av icke-deltagare skiljer sig från 

gruppen av deltagare, krävs en bortfallsanalys, vilken dock inte är möjlig då detaljerad information 

om personalen skulle krävas, vilket faller utanför ramarna för personuppgiftslagen, PuL (SFS, 

1998:204). Är då resultaten generaliserbara för en större population? I och med att ett etablerat 

instrument har använts och resultatet ligger i linje med fynden från tidigare studier där instrumentet 

använts (Glasberg et al., 2006; Juthberg, 2008, delstudie I-III; Åhlin et al., 2012) verkar detta vara 

ett rimligt antagande.  

 

Kliniska implikationer 

Att arbeta inom vården är, som tidigare nämnts, att betrakta som en etisk verksamhet (Silén, 2011). 

De etiska konflikternas inverkan på personalen behöver synliggöras och bli föremål för 

systematiska åtgärder, till exempel reflekterande samtal kring olika situationer. Gunilla Strandberg, 

en av forskarna bakom SCQ, studerar tillsammans med kollegor hur vårdpersonal kan hantera 

samvetsstress i arbetet. Det har visat sig att regelbunden reflektion i grupp över vad som ger dåligt 

samvete har sänkt nivåerna av samvetsstress (Edling, 2013). SCQ kan här fungera som ett enkelt 

hjälpmedel när det gäller att hitta vilka områden man behöver koncentrera sig på samt följa upp 

effekten av insatta åtgärder. 
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Slutsats 

Sjuksköterskorna som ingick i den här studien upplevde ofta samvetsstress i relation till sitt arbete. 

De hann inte ge den vård de skulle vilja ge/kände sig förpliktade att ge, och de blev så trötta av sitt 

arbete att de inte orkade med sina närmaste så som de skulle önska. SCQ kan vara ett lätthanterligt 

hjälpmedel för att beskriva och mäta samvetsstress hos vårdpersonal även om vissa frågor är väl 

allmänt hållna. Deltagarna i studien rapporterade att gemensam reflektion över arbetet hjälpte dem 

att hantera samvetsstress i relation till arbetet. 

Brown och medförfattare (2003) fann att vårdpersonal inte ansåg att vårdens kvalité försämrades 

efter neddragningar i bemanningen, däremot ansåg de att deras arbetsbörda ökade högst betydligt 

medan de samtidigt blev psykiskt utmattade (Brown, Arnetz & Petersson, 2003). Detta kan tyda på 

att vårdpersonalen upprätthöll god vårdkvalité genom att offra sin egen hälsa. På sikt kan detta leda 

till ökat antal långtidssjukskrivningar och/eller att sjukvårdspersonal väljer att helt lämna vården, 

något som bör påverka vårdens kvalité negativt. När vårdpersonal klagar över sin känsla av 

otillräcklighet och dåligt samvete bör detta därför fungera som en varningssignal att inte bara 

personalens utan även patienternas hälsa är hotad.  Ansvariga för neddragningar och sparåtgärder 

bör ha detta i åtanke. 

Att mäta och lära sig hantera arbetsrelaterad etisk stress och samvetsstress är, om än nödvändigt, 

inte tillräckligt för att åstadkomma en förändring i riktning mot drägligare arbetsvillkor för 

sjuksköterskor. 
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