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Abstrakt 
Moralisk stress innebär att det finns ett problem, där sjuksköterskan vet vilken åtgärd som 

är etiskt lämplig, men hindras från att genomföra den eller då sjuksköterskan tvingas att 

genomföra en åtgärd hon vet är felaktig. Sjuksköterskan kan utsättas för moralisk stress i 

sitt arbete vilket kan påverka henne eller honom negativt. Därför var syftet med studien att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress. Metoden som användes var kvalita-

tiv manifest innehållsanalys med induktiv ansats där sju artiklar analyserades. Analysen re-

sulterade i fem kategorier: att inte kunna möta patienters behov, att inte ha möjlighet att på-

verka sin arbetssituation, att uppleva hierarki och bristande sammanhållning inom arbetsla-

get, att ha behov av stöd på arbetsplatsen, samt att hantera och påverkas av moralisk stress. 

Slutsatser som drogs var att moralisk stress upplevdes som känslor av frustration, hjälplös-

het, skuldkänslor eller att något kändes fel och dessa känslor kunde påverka sjuksköterskan 

negativt i flera år. Sjuksköterskorna behövde få möjlighet att påverka sin arbetssituation 

samt få hjälp och stöd att bearbeta sina tankar och känslor för att undvika långvariga pro-

blem, så som depression och utbrändhet.  

 

 

 

Nyckelord: moralisk stress, sjuksköterskor, upplevelse, kvalitativ metod, omvårdnad, littera-

turstudie  
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Sjuksköterskans arbetsroll har utvecklats signifikant under 2000-talet. Arbetet kan utföras i en 

mängd olika miljöer såsom exempelvis på sjukhus, i klassrum, patienthem eller i laboratori-

um. Oavsett var sjuksköterskan arbetar är det primära målet detsamma: att vara patienternas 

förespråkare och att tillhandahålla en optimal vård som baseras på evidens genom vetenskap-

lig forskning (Tingen, Burnett, Murchison & Haidong, 2009). I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att sjuksköterskans fyra grundläg-

gande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra li-

dande. Enligt kompetensbeskrivningen ska alla delar av sjuksköterskans arbete genomsyras av 

en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. International Council of Nurses (ICN, 2000) har 

utarbetat en etisk kod för sjuksköterskor, som ska ge vägledning för ett etiskt handlande ut-

ifrån samhällets värdegrund och behov. Den etiska kodens fyra huvudområden behandlar 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 

professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. 

 

Sjuksköterskan kan i sitt arbete tvingas att agera mot sitt bättre vetande på grund av olika be-

gränsningar. Detta leder till en typ av inre känslomässig påfrestning som kallas moralisk 

stress (Epstein & Delgado, 2010). Fenomenet moralisk stress beskrivs som något annat än 

etiska dilemman. Ett etiskt dilemma innebär en problemsituation med två valmöjligheter, där 

varje valmöjlighet eller lösning för sig innebär någon slags nackdel. Moralisk stress definieras 

av att det redan finns ett existerande problem, där sjuksköterskan vet vilken åtgärd som är 

etiskt lämplig, men är förhindrad från att genomföra den. Moralisk stress kan exempelvis upp-

stå om personalbrist råder, om sjuksköterskan är tvungen att arbeta med kollegor som inte 

anses tillräckligt kompetenta eller då sjuksköterskan tvingas utföra uppgifter som han eller 

hon inte anser vara det bästa för patienten. I sådana situationer, där det inte tas hänsyn till pa-

tientens bästa eller där patientens vård påverkas negativt på något sätt, kan sjuksköterskan 

uppleva känslor av maktlöshet eller otillräcklighet (Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & 

Christensson, 2011).  

 

Moralisk stress är inte nödvändigtvis synonymt med stress, som är ett bredare och mer all-

mänt begrepp. O Donovan, Doody och Lyons (2013) menar att det är svårt att finna en tydlig 

och enhetlig definition av begreppet stress, men konstaterar att det ses som en negativ känsla 

som påverkar människors hälsa fysiskt och/eller psykiskt. Moralisk stress karaktäriseras av att 

sjuksköterskan upplever en känsla av inre stress när denne försätts i situationer där han eller 

hon tvingas agera emot sina egna, individuella, etiska övertygelser (McCarthy & Gastmans, 
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2015). Sådana situationer, där sjuksköterskan inte har möjlighet att handla utifrån sina egna 

personliga värderingar, kan exempelvis uppstå om en patient är orolig och behöver få prata 

om sina känslor med sjuksköterskan, men sjuksköterskan inte har tid att sitta ner och prata på 

grund av hög arbetsbelastning. Den moraliska stressen uppstår då eftersom att sjuksköterskan 

begränsas av yttre faktorer, såsom personalbrist eller hög arbetsbelastning, och hindras från 

att göra det som han eller hon upplever sig bör göra (McCarthy & Gastmans, 2015).  

 

Moralisk stress är något som uppstår på en daglig basis, vilket långsidigt tär på den utsatta 

personen. Upplevelsen är subjektiv och individuell, vilket innebär att en situation som orsakar 

signifikant moralisk stress hos en viss person kanske inte alls påverkar en annan person på 

samma sätt. Tidigare forskning antyder att upprepade handlingar som går emot den egna etis-

ka övertygelsen på lång sikt kan skada sjuksköterskans moraliska integritet och negativt på-

verka äktheten av det moraliska jaget (Epstein & Delgado, 2010). Johnstone och Hutchinson 

(2013) påpekar att det finns två delar av moralisk stress. Dels den initiala moraliska stressen 

som karakteriseras av känslor av frustration, ilska, ångest och skuldkänslor. Dels den reaktiva 

moraliska stressen (också kallad "moral residue" av Epstein och Hamric, 2009), vilket inträf-

far när en individ låter bli att agera på sin initiala moraliska stress och blir fast med "rester" 

(residue) eller kvarvarande moralisk stress.  

 

Ytterligare forskning menar att det finns ett samband mellan moralisk stress och utbrändhet, 

vilket gör det till ett viktigt ämne att uppmärksamma i arbetslivet (Dalmolin, Lunardi, Lunar-

di, Barlem & Silveira, 2014). Den moraliska stressen kan orsaka ett psykologiskt, emotionellt 

och fysiologiskt lidande vilket gör ämnet relevant att studera för att kunna skapa en bättre 

arbetsmiljö för sjuksköterskor (McCarthy & Gastmans, 2015). Jameton (2013) menar att mo-

ralisk stress inte enbart drabbar sjuksköterskor, men att sjuksköterskor kan vara mer utsatta än 

en del andra yrkesgrupper, då de arbetar väldigt nära människors fysiska och känslomässiga 

lidande. 

 

Enligt Epstein och Delgado (2010) är en viss mängd moralisk stress oundviklig för personer 

som arbetar inom hälso- och sjukvård, men effekterna kan bli skadliga om problemet inte åt-

gärdas i tid. Genom att uppmärksamma sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress uppnås 

en bättre förståelse för hur fenomenet påverkar olika individer, och därmed skapas bättre möj-

ligheter för att identifiera och bemöta problemet när det väl uppstår på arbetsplatsen. Forsk-

ning har påvisat samband mellan moralisk stress och risk för utbrändhet och uppsägning bland 
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sjuksköterskor (McCarthy & Gastmans, 2015), vilket gör ämnet angeläget att studera för att 

möjliggöra en förbättring av arbetsmiljön och arbetshälsan hos sjuksköterskor samt övrig 

vårdpersonal. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk 

stress. 

 

Metod 

Den här litteraturstudien utfördes med en kvalitativ, induktiv ansats med fokus att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse utifrån ett inifrånperspektiv. Enligt Holloway och Wheeler (2013, 

s. 3) är basen för kvalitativ forskning människors upplevelser och den kvalitativa forsknings-

metoden används för att utforska känslor, upplevelser och erfarenheter hos människor. 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes systematiskt fram i databaserna CINAHL, PubMed och Psy-

chINFO. Dessa databaser valdes ut då de har mycket artiklar inom ämnet omvårdnad samt 

innehåller mycket ny och aktuell forskning (jmf. Willman et al., 2011, s. 80-81). Begräns-

ningarna författarna använde sig av vid sökningarna var artiklar som var skrivna på engelska, 

som publicerats mellan 2005-2015 och var vetenskapliga (peer reviewed). Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan år 2005 och 2015 för att få så ny och aktuell fakta som möjligt. För 

att begränsa sökningen så kombinerades sökorden med de booleska sökoperatörerna AND 

(jmf. Backman, 2008, s. 173).  Sökorden som användes var "moral distress" och "nurses". Fler 

sökord användes dock initialt. Dessa sökord var "burnout", "stress of conscience", "nursing" 

och "experience". Sökningar där dessa sökord inkluderades genererade inte mer användbara 

artiklar, varför dessa exkluderades ur de slutgiltiga sökningarna. 

 

Som ett första urval lästes titlarna för att hitta studier som kunde vara relevanta. Därefter läs-

tes abstrakten igenom på de artiklar vars titlar var relevanta för syftet. Totalt 30 artiklar ver-

kade svara mot syftet och sparades. Därefter lästes artiklarna igenom i sin helhet, och de som 

svarade mot syftet kvalitetsgranskades. Efter att artiklarna lästs igenom i sin helhet exklude-

rades sju artiklar som inte svarade mot syftet eller som använde sig av kvantitativ metod. To-

talt blev det kvar 23 artiklar till kvalitetsgranskningen, 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

 

Syftet med sökning: sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress 

 

 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 

CINAHL, 151006, Begränsningar: Peer Reviewed, Published Date: 20050101-20151231, 

English Language, Full Text. 

1 FT Moral distress 155  

2 FT Nurses 51 019  

3 FT S1 AND S2 110 9  

 

PubMed, 151006, Begränsningar: English, Published Date: Last 10 years, Free full text 

1 FT Moral distress 121  

2 FT Nurses 12 266  

3 FT S1 AND S2 29 12  

 

PsychINFO, 151006, Begränsningar: Peer Reviewed, Published Date: 2005-2015, English 

Language 

1 FT Moral distress 375  

2 FT Nurses 29 304  

3 FT S1 AND S2 102 9  

*) FT- Fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

De inkluderade artiklarna granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2011, s. 175-

176) granskningsprotokoll för kvalitativa studier, Bilaga H. Detta innebar att artiklarnas kvali-

tet granskades och värderades genom att de frågor som fanns i granskningsprotokollet besva-

rades. Två frågor valdes att exkluderas då dessa inte var relevanta för den här studien, dessa 

gällde om data- och analysmättnad rådde. Exempel på frågor som ingick i granskningen var 

om syfte, urval samt metod var tydligt beskrivna. Varje fråga besvarades jakande eller nekan-

de, där ett jakande svar fick ett poäng och ett nekande eller otillräckligt svar blev utan poäng. 

Den totala summan av poängen räknades därefter ihop och räknades om i procent för att kva-

liteten på alla artiklarna skulle graderas på ett likvärdigt sätt. För att kunna definiera kvaliteten 

användes Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 95-96) exempel på procentindelning. 

Författarna beslutade att endast studier som fick hög- eller medelhög kvalitet skulle användas 

i litteraturstudien, vilket innebar att studierna skulle ha över 70% jakande svar. Således sålla-

des artiklar som fick under 70 % i kvalitetsgranskningen bort. Författarna valde att definiera 

kvaliteten på följande sätt; medelkvalitet hade artiklar som fick mellan 70-79 % och hög kva-

litet hade artiklar som fick mellan 80-100 %, vilket beskrivs av Willman, Stoltz och Bahtse-
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vani (2006, s. 96). Totalt granskades 23 artiklar varav sju artiklar valdes ut för studien, tre 

med hög kvalitet och fyra med medelhög kvalitet, Anledningen till det stora bortfallet under 

kvalitetsgranskningen var att artiklarna antingen hade för låg kvalitet, inte svarade an mot 

syftet eller visade sig vara utförda med både kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=7 ) 
Författare/ 

År/Land 

Studietyp Deltagare Datainsamling 

och analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Bernhofer 

& Sorrell, 

2014, 

USA 

Kvalitativ 48 Kvalitativ sekun-

däranalys, semi-

strukturerade in-

tervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultaten visade att moralisk 

stress ofta uppstod vid tillfällen 

då sjuksköterskorna inte lycka-

des lindra patienternas smärta. 

Hinder för att kunna ge patien-

ten optimal smärtlindring be-

skrevs som svårigheter i kom-

munikation, hierarki mellan 

sjuksköterska/läkare eller bris-

tande utbildning inom smärt-

lindring. 

 

Medel 

Choe, 

Kang & 

Park, 

2015, 

Korea 

Kvalitativ 14 Djupgående inter-

vjuer. Feno-

menologisk analys. 

Fynden visade fem teman: (I) 

Ambivalens gentemot behand-

ling och vård. (II) Lidande som 

ett resultat av bristande etisk 

känslighet. (III) Dilemman som 

resultat av sjuksköterskors be-

gränsade autonomi vid behand-

lingar. (IV) Konflikter med 

läkare. (V) Konflikter med insti-

tutionell policy. 

 

Medel 

Deady & 

McCarthy, 

2010,  

Irland 

Kvalitativ 8 Semistrukturerade 

intervjuer. Pope 

och Mays analys-

metod. 

Resultaten visar att medan tvär-

professionella team verkar fun-

gera bra på ytan, så hanteras och 

behandlas inte situationer som 

orsakar moralisk stress effektivt. 

Dessutom påverkar olösta mora-

liska konflikter kvaliteten på det 

kliniska beslutsfattandet genom 

att inte tillåta öppna diskussio-

ner som ger medarbetare möj-

lighet att ta itu med sina pro-

blem på rätt sätt. 

 

Medel 

Edwards, 

McClement 

& Read, 

2012,  

Kanada 

Kvalitativ 15 Tolkande beskriv-

ning användes för 

datainsamling (Jmf 

Polit & Beck, 

2012, s. 506). 

Tematisk analys-

metod. 

Tre teman identifierades: 1. 

Sammanhanget av situationen 

spelar roll, 2. Värdet av att stöt-

ta varandra som team, och 3. 

Söka efter guidning utifrån. 

Försöken att lösa moralisk stress 

gav mer om det gick att diskute-

ra med andra gruppmedlemmar 

och om cheferna stödjer sjuk-

sköterskorna att arbeta med sin 

oro genom möten/samtal med 

kollegor, läkare, eller familj.  

Hög 
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Författare/ 

År/Land 

Studietyp Deltagare Datainsamling 

och analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

LeBaron, 

Beck, 

Black & 

Palat, 

2014, 

Indien 

Kvalitativ 

etnografisk 

studie 

37 Semistrukturerade 

intervjuer. Både 

deduktiv och in-

duktiv tematisk 

analys. 

Tre primära teman kunde ur-

skönjas: “Vi mår dåligt”, “Vi 

känner oss hjälplösa” och “Vi 

låter det vara”. Deltagarna upp-

levde signifikant arbetsrelaterad 

stress, men den moraliska 

aspekten var mindre tydlig då 

“Integrated 

Model of Nurse Moral Distress” 

(den integrerade modellen av 

sjuksköterskors moraliska 

stress) inte kunde stödjas. 

 

 

Medel 

Musto & 

Schreiber, 

2012, 

Kanada 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 

intervjuer. Groun-

ded theory. 

Att prata med andra var det 

främsta sättet sjuksköterskorna 

använde för att arbeta sig ige-

nom den moraliska stressen. 

Deltagarna identifierade hjälp-

samma och ohjälpsamma kvali-

teter i en dialog när de försökte 

lösa sin moraliska stress. Delta-

gare som hade en positiv erfa-

renhet av dialogen kunde svara 

på frågan "Är detta det bästa jag 

kan göra" på ett tillfredsställan-

de sätt, medan deltagare som 

hade en negativ upplevelse av 

dialogen inte kunde svara på 

frågan. 

 

 

Hög 

Shorideh et 

al., 2012, 

Iran 

Kvalitativ 31 Semistrukturerade, 

djupgående inter-

vjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att moralisk 

stress för iranska intensivvårds-

sjuksköterskor är annorlunda 

och att ledare för sjuksköterskor 

måste den moraliska stressen. 

Det som skapade moralisk stress 

för sjuksköterskorna i studien 

var institutionella hinder och 

begränsningar, kommunika-

tionsproblem, och meningslösa 

insatser samt felbehandling. 

Hög 

      

 

Analys 

För att analysera datan genomfördes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv an-

sats, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes inledningsvis igenom i 

sin helhet upprepade gånger för att få en tydlig överblick och helhetsbild av innehållet. Sedan 

togs totalt 167 textenheter ut som svarade mot syftet. Textenheter togs ut genom att författar-

na tog ut meningar och stycken ur texten som svarade mot litteraturstudiens syfte. För att för-

fattarna lättare skulle kunna hitta var en specifik textenhet kom ifrån kodades dem systema-
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tisk, där till exempel 1:1 innebar att det var den första textenheten ur den första artikeln. Text-

enheterna översattes till svenska och kondenserades därefter, vilket innebar att texten kortades 

ner men att kärnan av innehållet bevarades. De textenheter som innehöll flera eller motstridi-

ga betydelser delades in i mindre textenheter under översättning och kondensering.  

 

De kondenserade textenheterna delades sedan in i kategorier vilket gjordes genom att texten-

heter med snarlikt innehåll parades ihop. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så handlar 

kategorier främst om en deskriptiv nivå av innehållet i textenheterna och kan därmed ses som 

ett uttryck för det konkreta innehållet i texten. Kategoriseringen fortsatte därefter i flera steg 

och pågick tills dess att ingen data var kvar eller passade in i mer än en kategori. Under kate-

goriseringen beskrevs varje kategori med några kärnord som beskrev innehållet i kategorin. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är just skapandet av kategorier det huvudsakliga kän-

netecknet för en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt av överkategorier (n=5) 

Kategorier 

Att inte kunna möta patienters behov. 

Att inte ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Att uppleva hierarki och bristande sammanhållning inom arbetslaget. 

Att ha behov av stöd på arbetsplatsen. 

Att hantera och påverkas av moralisk stress. 

 

 

Att inte kunna möta patienters behov  

I två studier (Deady & McCarthy, 2010; Shorideh et al., 2012) framkom att sjuksköterskor 

upplevde moralisk stress när kvaliteten på vården inte var tillräckligt bra. Många studiedelta-

gare kände sig frågande när patienter inte fick den behandling som de borde ha fått. Shorideh 

et al. (2012) kom fram till att sjuksköterskor upplevde moralisk stress när de inte förstod pati-

enten. Svårast att förstå var framför allt icke-verbal kommunikation. I praktiken innebar detta 

att sjuksköterskor inte kunde förstå patientens behov, och därmed inte heller möta dennes 

behov. Även anhörigas beteende visade sig orsaka moralisk stress för sjuksköterskor. Beteen-
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det handlade både om hur anhöriga bemötte sjuksköterskor, men också hur de anhöriga be-

handlade patienterna 

 

"But sometimes they [relatives] insult us [nurses], it makes us feel distressed" (Shorideh et al., 

2012, s. 470). 

 

Tre studier (Choe et al., 2015; Deady & McCarthy, 2012; Shorideh et al., 2012) visade att 

sjuksköterskor tyckte att det kändes fel när patienternas mänskliga rättigheter inte respektera-

des. Detta upplevdes som grymt och det orsakade signifikant moralisk stress. Att bevittna när 

kollegor såg patienterna som objekt var också något som gav upphov till lidande och moralisk 

stress. Likaså när informerat samtyckte inte inhämtades. Enligt studiedeltagare efterfrågade 

inte läkarna informerat samtycke, utan de utförde behandlingar för forskningsändamål utan att 

prata med vare sig patienten i fråga eller dennes anhöriga. Fyra studier (Choe et al., 2015; 

Deady & McCarthy, 2010; Edwards et al., 2012; Shorideh et al., 2012) visade att sjuksköters-

kor kände sig obekväma och upplevde moralisk stress när patientens autonomi inte respekte-

rades. Det visade sig även att sjuksköterskor påverkades negativt när patienterna inte fick 

adekvat information eller till och med blev lurade, samt när fokus låg på mediciner istället för 

att prata med patienten. Vidare mådde sjuksköterskor dåligt när de upplevde att patienterna 

behandlades illa. Detta kunde exempelvis handla om onödiga inläggningar på intensivvårds-

avdelning eller onödiga ingrepp och behandlingar.  

 

En studie (Bernhofer & Sorrell, 2014) visade att det var frustrerande för sjuksköterskor när de 

ville lindra patienternas smärta, men av någon anledning inte kunde. De upplevde att de inte 

fick någon hjälp att lindra patientens smärta och det enda de kunde göra var att stå och titta 

på. 

 

“. . . nothing I was doing was relieving his [the patient’s] pain . . . I contacted the doctor . . . again 

I called . . . he told me he [the physician] can’t do anything now. At the end of the day, they did in-

crease his [patient’s] pain medicine but it still wasn’t adequate . . . there was no resolution and I 

just don’t know how to deal with this . . .” (Bernhofer & Sorrell, 2014, s. 407). 

 

Att inte ha möjlighet att påverka sin arbetssituation 

En studie (Musto & Schreiber, 2012) visade att inkonsekventa bestämmelser på arbetsplatsen 

och motsägelsefulla handlingar från kollegor orsakade moralisk stress hos sjuksköterskor. 

Exempel på inkonsekventa bestämmelser på arbetsplatsen var att ett visst sätt att agera mot 

patienter var acceptabelt på en avdelning, medan samma sätt att agera på en annan avdelning 

kunde ge en formell reprimand. Ett exempel på motsägelsefulla handlingar från kollegor var 
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att man tillsammans kommit överrens om en bra vårdplan för en patient, och att man sedan 

var den enda som följde vårdplanen. Samma studie visade också att den moraliska stressen 

ökade när negativa mönster upprepade sig, eller när man visste att vissa sätt att göra saker på 

inte fungerade men man fortsatte ändå att göra på samma sätt och diskuterade inga andra al-

ternativ. Två studier (Musto & Schreiber, 2012; Shorideh et al., 2012) visade att sjuksköters-

kor upplevde moralisk stress när säkerheten äventyrades och när ingen hölls ansvarig för sin 

del i händelsen som orsakade den moraliska stressen. 

 

"The specific incident or situation that led to participants’ moral distress was unique to each per-

son, but related to his or her actual or perceived inability to maintain safety. ...[this] included the 

concepts of physical, emotional, and environmental safety and encompassed both adolescents and 

staff " (Musto & Schreiber, 2012, s. 139). 
 

 Tre studier (Bernhofer & Sorrell, 2014; Edwards et al., 2012; Shorideh et al., 2012) visade att 

bristande kompetens och otillräcklig utbildning hos personal var något som sjuksköterskor 

upplevde som moralisk stressande. Även låga krav på arbetsmiljön ansågs problematiskt.  

 

Fyra studier (Choe et al., 2015; Deady & McCarthy, 2010; Edwards et al., 2012; Shorideh et 

al., 2012) visade att otillräckliga resurser fick sjuksköterskor att känna sig maktlösa, vilket i 

längden ledde till en sämre vård för patienterna. Resurserna inkluderade både brist på pengar 

och personal. 

 

Två studier (Musto & Schreiber, 2012; Shorideh et al., 2012) visade att sjuksköterskor kände 

sig styrda och begränsade i sitt yrkesutövande på grund av juridiska regler och arbetsplatsens 

policy. De kunde till exempel inte alltid göra vad de ansåg var rätt för patienten, eftersom det 

var emot arbetsplatsens regler, eller så kunde de tvingas utföra hjärt- och lungräddning på 

patienter fastän de visste att det inte var någon idé, enbart för att landets lagar bestämde det. 

 

Att uppleva hierarki och bristande sammanhållning inom arbetslaget 

Fyra studier (Deady & McCarthy, 2010; Edwards et al., 2012; LeBaron et al., 2014; Shorideh 

et al., 2012) visade sjuksköterskor upplevde moralisk stress när de inte vågade eller kunde 

ifrågasätta sina högre uppsatta kollegor, på grund av oro för konsekvenserna som kunde drab-

ba dem själva eller arbetslaget. Här handlade det om allt från att de kände att de skulle bli 

isolerade från arbetslaget om de inte höll med sina kollegor, till att de kände ett behov att 

komma överrens med kollegorna, trots att kollegornas arbetssätt sågs som dåliga. 
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Fem studier (Choe et al., 2015; Deady & McCarthy, 2010; Edwards et al., 2012; LeBaron et 

al., 2014; Shorideh et al., 2012) visade också att sjuksköterskor upplevde det jobbigt med kol-

legor som uppvisade ett oetiskt beteende och inte verkade bry sig om patienterna. 

 

"Some of our coworkers are truly unconscionable. They don’t care about patients. I always argue with them. 

They don’t like to provide care for the patient like changing the patient’s positions, providing mouth care, and or 

giving a massage. The patient comes to hospital with a single problem and leaves with dozens of bed sores and 

infections and will come back again with these major problems . . ." (Shorideh et al., 2012, s. 472). 

 

Resultaten i flera studier (Bernhofer & Sorrell, 2014; Edwards et al., 2012; LeBaron et al., 

2014; Shorideh et al., 2012) visade att brister i kommunikationen och relationen mellan sjuk-

sköterskor och läkare gjorde att sjuksköterskor upplevde moralisk stress. Här nämndes bland 

annat att läkarna inte tog sjuksköterskors kunskap på allvar, att läkaren inte kom när sjukskö-

terskor bad om det och att det var svårt att få nödvändiga ordinationer från läkaren. 

 

En studie (Bernhofer & Sorrell, 2014) visade att sjuksköterskor tyckte det kändes jobbigt när 

läkare uppvisade oetiskt beteende och misstrodde patienterna. Sjuksköterskor tog bland annat 

upp att läkare vägrade träffa patienter, att döende patienter inte fick tillräcklig smärtlindring 

för att inga läkare kom eller gav dem ordinationer samt att läkare inte skrev ut tillräckligt med 

smärtstillande till patienter för att de var övertygade om att de bara ville ha droger.  

 

Nästan alla studier (Bernhofer & Sorrell, 2014; Deady & McCarthy, 2010; Edwards et al., 

2012; LeBaron et al., 2014; Musto & Schreiber, 2012; Shorideh et al., 2012) visade att sjuk-

sköterskor upplevde att de stod lägre i hierarkin än läkare, vilket beskrevs som jobbigt och 

orättvist. Sjuksköterskor tog bland annat upp att de tvingades administrera felaktiga ordina-

tioner för att de inte fick ifrågasätta läkarnas ordinationer, att läkarna inte ansåg att sjukskö-

terskor hade tillräcklig kompetens för att ifrågasätta dem och att sjuksköterskors observationer 

inte alltid hade lika mycket betydelse trots att de träffade patienterna mer. 

 

"The doctor tells you to do something, and you do it. So, the hierarchy is very clear. This physician 

is your boss, and you listen to him, you don’t question, and you’re not supposed to question" 

(LeBaron et al., 2014, s. 337). 

 

Att ha behov av stöd på arbetsplatsen 

Bristande stöd på arbetsplasten orsakade en mängd negativa känslor hos sjuksköterskor, enligt 

flera av studierna (Deady & McCarthy, 2010; Edwards et al., 2012; LeBaron, Beck, Black & 

Palat, 2014; Musto & Schreiber, 2012). Sjuksköterskor upplevde frustration och förtvivlan när 
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de inte fick något stöd, och bristen på stöd gjorde även att de gav upp att försöka lösa proble-

met. Sjuksköterskor upplevde dessutom att de inte tilläts av sina chefer att känna moralisk 

stress. 

 

"Several participants talked about going to see their supervisor regarding their incident and their 

supervisor telling them to “suck it up.” […] These types of invalidating responses, particularly 

from supervisors, left the participant feeling like there was no hope for change" (Musto & 

Schreiber, 2012, s. 142). 

 

I två studier (Edwards, McClement & Read, 2012; Musto & Schreiber, 2012) framgick det att 

sjuksköterskor hade ett stort behov av att få stöd och bekräftelse på arbetsplatsen. Sjukskö-

terskor upplevde det viktigt och hjälpsamt att få prata med kollegor när moralisk stress upp-

stod. Sjuksköterskor i studien av Musto & Schreiber (2012) identifierade hjälpsamma egen-

skaper hos människorna de sökte stöd hos. Dessa innefattade att personen skulle vara pålitlig, 

ha liknande värderingar, ha yrkeserfarenhet, förstå arbetsmiljön och vara accepterande. Delta-

gare i studien (Musto & Schreiber, 2012) beskrev vidare att samtalet upplevdes som positivt 

så länge de blev lyssnade på och bekräftade, även om situationen som orsakade den moraliska 

stressen inte blev löst. Sjuksköterskor beskrev även att syftet med att prata med någon inte 

alltid var att få löst problemet, utan att få hjälp att förstå situationen. 

  

"When initial moral distress arose, all of the nurses indicated that it was helpful to meet with 

coworkers to discuss the conflict, assess others’ reactions to the situation, obtain additional in-

formation, or seek assistance to address the issue at hand" (Edwards et al., 2012, s. 330). 

 

Tre studier (Choe, Kang & Park, 2015; Musto & Schreiber, 2012; Shorideh et al., 2012) visa-

de att sjuksköterskor som blev avfärdade eller nedtystade upplevde känslor av maktlöshet och 

frustration. Många uttryckte att det värsta som kunde hända när de upplevde moralisk stress 

var att bli avfärdade. Att bli nedtystad handlade om att sjuksköterskor inte fick möjlighet eller 

tillåtelse att prata om det som orsakade moralisk stress, vilket ofta inträffade när de inte fick 

ha synpunkter på vårdplanen, eller när de kände att deras brist på auktoritet gjorde att ingen 

lyssnade på dem.   

 

Tre studier (Deady & McCarthy, 2010; Edwards et al., 2012; Musto & Schreiber, 2012) visa-

de att yttre resurser, i form av utomstående, opartiska personer eller yrkesorganisationer, vär-

desattes av sjuksköterskor, i synnerhet om stödet på arbetsplatsen var otillräckligt. Det var 

inte alla sjuksköterskor som hade tillgång till yttre resurser, men samtliga uppgav att de öns-

kade att de hade det (Edwards et al., 2012; Musto & Schreiber, 2012). När stödet på arbets-
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platsen inte upplevdes som tillräckligt, sökte sjuksköterskor även stöd hos vänner och familj 

(Deady & McCarthy, 2010; Musto & Schreiber, 2012). 

 

"...Participants were more inclined to use personal and/or informal mechanisms of support such 

as talking with peers, friends, and family in order to cope" (Deady & McCarthy, 2010, s. 217). 

 

Att hantera och påverkas av moralisk stress 

Flera studier (Choe et al., 2015; LeBaron et al., 2014; Musto & Schreiber, 2012; Shorideh et 

al., 2012) visade att moralisk stress bland sjuksköterskor kunde få dem att tänka negativa tan-

kar om sig själva eller ifrågasätta sina egna förmågor. Detta yttrade sig på olika sätt, till ex-

empel genom att de tvivlade på sitt sätt att utföra arbetet eller genom att de kände att de inte 

levde upp till kraven på relationen mellan dem och patienten. 

 

"That’s a safety issue, so there’s my responsibility, to keep the patient safe . . . so the distress for 

me was . . . did I . . . was I really . . . did I put my patient and our unit at risk?" (Musto & Schrei-

ber, 2012, s. 140). 

 

Deady och McCarthy (2010) menade även att sjuksköterskor använde sig av olika strategier 

för att hantera den moraliska stressen. Strategierna kunde ta sig an en mängd olika skepnader. 

En strategi var till exempel att förminska eller förringa problemet, att se mellan fingrarna. 

Sjuksköterskor upplevde konsekvenserna av moralisk stress som omfattande och att dessa 

kunde påverka alla aspekter av livet under en lång tid. Känslor såsom självtvivel, skuldkäns-

lor, frustration och depression var vanligt förekommande. 

 

"The strategy of immunizing oneself to the moral conflict was a common tactic. (…) Denying or 

trivializing the problem (…), refusing to participate or work with a particular colleague, or move 

job or adopt a dual moral code of behavior: one for home and one for work..." (Deady & 

McCarthy, 2010, s. 216). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk 

stress. Sju artiklar analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats, 

som efter analysen resulterade i fem övergripande kategorier; Att inte kunna möta patienters 

behov, att inte ha möjlighet att påverka sin arbetssituation, att uppleva hierarki och bristande 

sammanhållning inom arbetslaget, att ha behov av stöd på arbetsplatsen, att hantera och på-

verkas av moralisk stress.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet i den här litteraturstudien visade att sjuksköterskor upplevde moralisk stress när 

patienternas behov inte kunde mötas. Rice, Rady, Hamrick, Verheijde och Pendergast (2008) 

bekräftade att situationer där patienterna till exempel utsattes för onödiga ingrepp och behand-

lingar ofta ledde till att sjuksköterskorna upplevde moralisk stress. I likhet med våra fynd be-

rättade Rice et al. (2008) att många av studiedeltagarna uppgav att de upplevde signifikant 

moralisk stress vid tillfällen då patienternas behov inte möttes eller när vården inte höll en bra 

kvalitet, till exempel om en läkare inte ansågs tillräckligt kvalificerad eller om en patient inte 

fick adekvat information. Antonovsky (2005, s. 45-46) beskriver begreppet meningsfullhet 

som en slags motivationskomponent, där det handlar om förmågan att se utmaningar istället 

för problem, och att ta sig an något som är värd känslomässig investering. Litteraturstudien 

visade att sjuksköterskor ofta blir känslomässigt engagerade i patienterna, varför de också 

reagerar starkt när patienternas behov inte möts på ett adekvat sätt. Sjuksköterskor med en 

stark känsla av meningsfullhet strävar efter att söka en mening i problematiska situationer och 

sjuksköterskor med stark känsla av meningsfullhet gör därför sitt bästa för att ta sig igenom 

dessa situationer med sin egen värdighet i behåll. En låg känsla av meningsfullhet kan istället 

medföra att sjuksköterskorna inte ser någon mening i att försöka lösa problemen och ger istäl-

let upp då det ändå upplevs som hopplöst (Antonovsky, 2005, s. 45-46). Vår litteraturstudie 

visade att patienternas behov är viktiga för sjuksköterskorna, så därför är det av relevans för 

sjuksköterskorna att vara motiverade till att lösa potentiella problem, för att på så sätt både 

kunna möta patienternas behov och samtidigt minska den egna moraliska stressen. KASAM-

komponenten meningsfullhet syftar i grunden på i vilken utsträckning en individ känner att 

livet har en känslomässig innebörd och att en del av livets utmaningar är värda engagemang 

och hängivelse (Antonovsky, 2005, s. 46). Därför kan det tänkas att en sjuksköterskas käns-

lomässiga engagemang och investering i patienterna relaterar till en stark känsla av menings-

fullhet. 

 

Resultatet av den här litteraturstudien visade att upplevelsen av moralisk stress ökade om 

sjuksköterskorna inte hade möjlighet att påverka sin arbetssituation. Detta kunde exempelvis 

handla om bristande resurser, bristande kompetens eller begränsningar av olika slag. Kälve-

mark, Höglund, Hansson, Westerholm och Arnetz (2004) fann i sin studie att bristande resur-

ser, exempelvis ekonomiska, ofta var bakomliggande orsaker till uppkomsten av moralisk 

stress. Även institutionella regler och begränsningar angavs som vanliga orsaker. Ytterligare 

en orsak till moralisk stress var, enligt Kälvemark et al. (2004), när personalen inte var till-
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räckligt kompetent för att kunna erbjuda patienten den vård som denne förtjänade. Upplevel-

sen av att inte ha tillräckligt med resurser till sitt förfogande kan ses som en låg känsla av han-

terbarhet (Antonovsky, 2005, s. 45). Därför skulle sjuksköterskorna kunna få en starkare 

känsla av hanterbarhet och en högre KASAM om de erbjuds större inflytande och fler möjlig-

heter till att påverka sin arbetssituation.  

 

Vidare framkom det av denna litteraturstudies resultat att hierarki och dålig sammanhållning 

inom arbetslaget gjorde att sjuksköterskorna upplevde moralisk stress. Detta styrks av Jame-

ton (1993, refererad i Epstein & Delgado, 2010) som skriver att exempel på externa begräns-

ningar som bidrar till moralisk stress är obalans i makten och dålig kommunikation mellan 

medlemmar i arbetslaget. Epstein och Hamric (2009) skriver att moraliskt stressande situatio-

ner ofta involverar allvarliga problem på avdelningen eller i arbetslaget, som till exempel då-

lig kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare. Vidare skriver Kälvemark et al. (2004) 

att en person som står lägre i hierarkin kan tvingas att utföra en order från en överordnad, trots 

att uppgiften ibland går emot personens egen övertygelse. Även detta kan ställas i relation till 

Antonovskys (2005, s. 45) begrepp hanterbarhet, eftersom att kommunikation, möjlighet att 

påverka samt inflytande kan ses som en typ av resurser. Sjuksköterskor med en hög känsla av 

hanterbarhet kommer därför inte att känna sig som offer för omständigheterna, medan sjuk-

sköterskor med en låg känsla av hanterbarhet istället kan uppleva sig själva som orättvist be-

handlade av livet. Litteraturstudiens resultat fann att den moraliska stressen uppkom eller 

ökade när sjuksköterskorna upplevde sig stå lägre i hierarkin än exempelvis läkare, vilket in-

nebar att de själva inte kunde påverka patientvården i den utsträckning som de hade önskat. 

De sjuksköterskor som inte kunde eller vågade säga emot läkarna upplevde en ökad moralisk 

stress och såg situationen som fel eller orättvis, vilket kan relatera till en låg känsla av hanter-

barhet. För att få en hög känsla av hanterbarhet krävs det att sjuksköterskorna upplever att de 

har tillräckligt med resurser till sitt förfogande för att möta de krav och de stimuli som de 

ställs inför (Antonovsky, 2005, s. 45). 

 

Litteraturstudiens resultat visade att det var värdefullt för sjuksköterskorna att få stöd på ar-

betsplatsen. Chang (2015) skriver att sjuksköterskor som saknar stöd på arbetsplatsen löper 

större risk att tappa motivationen till att göra ett bra jobb. Om behovet av stöd inte kan mötas 

av arbetsplatsen så tenderar sjuksköterskorna att söka stöd hos varandra eller från yttre källor. 

Chang (2015) menar även att sjuksköterskor som upplever sig ha ett fullgott organiserat stöd 

på arbetsplatsen ofta är mer tillfreds med sitt arbete samt mer benägna att utveckla en känsla 
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av samhörighet. Enligt Antonovsky (2005, s. 45) står begreppet hanterbarhet för till vilken 

grad en individ upplever sig ha resurser till sitt förfogande. Genom att erbjudas stöd på ar-

betsplatsen kan sjuksköterskorna därför stärka sin hanterbarhet, vilket kan medföra en högre 

KASAM. En stark känsla av hanterbarhet gör att individen inte känner sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycker att livet behandlar denne orättvist (Antonovsky, 2005, s. 45). 

 

Fynden i denna litteraturstudie beskrev bland annat hur sjuksköterskor hanterar och påverkas 

av moralisk stress. Att använda sig av olika strategier för att hantera den moraliska stressen 

var vanligt, och det visade sig även att konsekvenserna av moralisk stress var omfattande och 

kunde påverka individen under en lång tid. Epstein och Delgado (2010) beskriver att männi-

skor påverkas negativt av så kallad ‘moral residue’, vilket innebär en moralisk stress som va-

rar länge och är kraftigt integrerad i individens tankar och åsikter om sig själv. Enligt Epstein 

och Delgado (2010) är det den här aspekten av moralisk stress, den ‘moraliska återstoden’, 

som kan vara skadlig för individen och dennes karriär, särskilt när moraliskt stressande situa-

tioner upprepar sig. Antonovsky (2005, s. 44) förklarar att begreppet begriplighet syftar på i 

vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre stimuli som tydligt, förnuftsmässigt 

gripbart, ordnat och sammanhängande - till skillnad från kaotiskt, oordnat, slumpmässigt och 

oförklarligt. En person med hög begriplighet förväntar sig att de stimuli som denne kommer 

att mötas av i framtiden är förutsägbara, eller att de åtminstone kommer gå att förklara även 

om de dyker upp oväntat (Antonovsky, s. 44-45). För att hjälpa sjuksköterskor att få en star-

kare känsla av begriplighet krävs det att de har tillräckligt med resurser till sitt förfogande för 

att ta sig igenom situationen (Antonovsky, 2005, s. 45), vilket i detta fall syftar på den mora-

liska stressen. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie framhävde vikten av att få ordentligt stöd på arbetet. Även 

om det i dagsläget finns olika stödinsatser hos arbetsgivare så är dessa kanske inte tillräckligt 

utvecklade. Sjuksköterskorna beskrev att de stödinsatser som fanns inte fungerade eller var 

tillräckligt bra för att de skulle bli hjälpta. Förslag på interventioner utifrån resultatet är att ta 

fram nationella riktlinjer för stöd på arbetsplatsen där stödet är välorganiserat, obligatoriskt 

och där chefer och anställda kontinuerligt utbildas i moralisk stress. Burston och Tuckett 

(2012) beskriver att det finns två olika delar i interventionerna för att hjälpa sjuksköterskor, 

dels utbildning för att få ökad förståelse av moralisk stress och dels utveckling av copingstra-

tegier för att hantera densamma. Dessa interventioner stöds av American Association of Criti-

cal-care Nurses (AACN, 2008) som skriver att varje sjuksköterska och arbetsgivare har ansvar 
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för att implementera olika sätt att identifiera, hantera och minska de skadliga effekterna av 

moralisk stress. Litteraturstudien identifierade olika copingstrategier bland sjuksköterskorna, 

såsom att försöka förminska problemet, att låtsas som att problemet inte existerar eller att 

söka stöd i form av samtal med kollegor, familj eller yttre resurser. Litteraturstudiens resultat 

visade att stöd på arbetsplatsen värdesattes av sjuksköterskorna, då det hjälpte dem att hantera 

den moraliska stressen i samband med arbetet. Vid tillfällen då arbetsplatsen inte erbjöd till-

räckligt med stöd, vände sig sjuksköterskorna istället till någon utomstående, exempelvis fa-

miljemedlemmar, för att få prata om sina upplevelser. Musto, Rodney och Vanderheide 

(2014) beskriver att interventioner för moralisk stress inte är tillräckligt utvecklade och att 

mer forskning behövs för att hitta evidens för fungerande interventioner. De förklarar dock att 

de interventioner som nuvarande forskning visar vara mest effektiva är ordentligt stöd i form 

av utbildningar om moralisk stress, stödsamtal och regelbundna debriefingar. Wilson, Goet-

temoeller, Bevan och McCord (2013) anger i sin studie att de resurser sjuksköterskorna skulle 

välja för att få hjälp med sin moraliska stress är etiska kommittéer samt debriefingar. Wilson 

et al. (2013) påpekar dock att fler studier behövs för att utvärdera de specifika interventioner-

na som sjuksköterskorna i studien tog upp. Litteraturstudien fann exempelvis att flertalet sjuk-

sköterskor önskade interventioner i form av möjligheter till regelbundna stödsamtal på arbets-

platsen. Sjuksköterskorna i litteraturstudien menade att det viktigaste med dessa stödsamtal 

inte nödvändigtvis var att lösa ett problem, utan att få bli hörda och bekräftade i sina upple-

velser av moralisk stress.  

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet (trustworthiness) inom kvalitativ forskning innebär en metodologisk tillförlitlig-

het och lämplighet. Genom att författarna diskuterar begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet säkerställs trovärdigheten i denna litteraturstudie (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 302-302). Resultaten i en studie ska vara konsekventa och riktiga för att 

vara tillförlitliga. Detta innebär att läsaren ska kunna följa forskarnas beslutsfattande process 

och de steg som ledde fram till slutsatserna. För att uppnå tillförlitlighet har författarna tydligt 

förklarat tillvägagångssättet, både i text och i tabeller. Detta hjälper läsaren att förstå hur för-

fattarna har dragit sina slutsatser.  

 

Pålitlighet handlar, enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303), om att deltagare i studien ska 

kunna känna igen sig i resultatet. Detta har uppnåtts genom att använda originalcitat från stu-

dierna som ingick i analysen för att säkerställa och förtydliga resultatet av litteraturstudien.  
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För att styrka trovärdigheten krävs medvetenhet om den mening som individer själva projice-

rar på situationen, samt hur social kontext kan färga innebörden av fynden (Holloway & 

Wheeler, 2010 s. 303). Därför har författarna reflekterat över litteraturstudiens genomförande 

samt vilken påverkan de själva kan ha haft på utfallet. Förutom att reflektera över litteratur-

studiens styrkor och svagheter, har författarna även deltagit i opponeringsseminarium längs 

arbetets gång. Författarna är medvetna om att sökning i fritext kan medföra att sökningsresul-

tatet blir väldigt brett och omfattande. Antalet genererade träffar från sökningarna upplevdes 

dock hanterbart och överskådligt. Ett flertal artiklar återkom i olika databaser, vilket sågs som 

ett tecken på att sökningarna var välformulerade. Analysen genomfördes stegvis för att inte 

förlora kärnan i textens innehåll, och båda författarna var aktiva i analysens genomförande. 

Författarna har dock begränsad erfarenhet av denna typ av analys, vilket kan ses som en brist. 

Det är även möjligt att artiklarna hade fått en annan bedömning om någon annan person hade 

kvalitetsgranskat dem, då kvalitetsgranskningen är relativt subjektiv och beroende av granska-

rens erfarenhet och kunskap i att granska artiklar.  

 

Överförbarhet innebär att resultaten i ett sammanhang kan överföras till liknande situationer 

eller urval. Kunskap som erhålls i ett visst sammanhang kan vara relevant i ett annat, och 

forskare kan därför ibland använda sig av särskilda koncept som ursprungligen utvecklades av 

andra forskare (Holloway & Wheeler, 2010 s. 303). I denna litteraturstudie har författarna 

strävat efter att göra en tydlig metodbeskrivning och har utförligt redovisat de olika stegen i 

analysprocessen. Studierna som ingick i den här litteraturstudiens analys ägde rum i ett flertal 

olika länder med olika kontext och resultaten visade att moralisk stress upplevdes på liknande 

sätt oavsett land, även om bakomliggande orsaker eller övrig kontext kunde variera. Eftersom 

att litteraturstudiens resultat fann att själva upplevelsen av moralisk stress inte skiljde sig åt 

nämnvärt mellan de olika länderna kan resultatet tänkas vara överförbara till liknande sam-

manhang. Dock fanns det andra variationer mellan se olika länderna i litteraturstudien, såsom 

situationen som utlöste den moraliska stressen, kulturella eller strukturella bestämmelser, till-

gång till resurser med mera. Den beskrivna upplevelsen av moralisk stress kan därför tänkas 

vara relevant för sjuksköterskor i olika länder, medan bakomliggande orsaker samt den kring-

liggande situationen till moralisk stress potentiellt kan variera.  

 

Bekräftbarhet betyder att läsaren kan spåra data till sina ursprungliga källor. Bekräftbarhet i 

studien stärks då författarna tydligt har beskrivit vilka artiklar som textenheter och citat kom-

mer ifrån, för att läsaren lätt ska kunna hitta dem i originalartiklarna. Bekräftbarheten stärks 
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ytterligare då författarna har använt sig av vedertagen referensteknik, vilket åter igen gör det 

lättare för läsaren att hitta originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

 

Slutsats 

Moralisk stress förekommer på olika avdelningar, i olika länder och i olika situationer. Upp-

levelsen är subjektiv och kan variera från person till person. Ofta beskrivs upplevelsen som en 

känsla av frustration, hjälplöshet, tvivel, skuldkänslor eller att något bara känns fel. Moralisk 

stress kan uppstå i många olika sammanhang, men särskilt ofta verkar det uppstå i situationer 

där patientens behov inte kan mötas eller då patientens vård påverkas negativt på något sätt. 

Långsiktiga effekter av moralisk stress kan vara potentiellt skadliga för individen, varför det 

är viktigt att åtgärda problemet i tid. Det kan vara svårt att helt undvika moralisk stress, så 

därför bör man kunna erbjuda stöd och hjälp till de som drabbas. Det är även viktigt att sjuk-

sköterskorna får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, så att de inte behöver känna 

sig som hjälplösa åskådare. För att detta ska vara möjligt behöver man utbilda fler människor 

och sprida mer kunskap om moralisk stress. 

 

Litteraturstudiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för hur fenomenet moralisk stress 

upplevs och påverkar olika individer. Den kunskapen kan sedan hjälpa oss att identifiera och 

bemöta liknande problem när de väl uppstår på arbetsplatsen, vilket i sin tur gör det möjligt att 

utveckla en bättre vård för patienterna och en bättre arbetsmiljö för personalen. Litteraturstu-

dien fann att sjuksköterskor värderar resurser såsom regelbundna stödsamtal på arbetsplatsen, 

etiska kommittéer samt debriefingar, för att underlätta hanteringen av moralisk stress. Hittills 

finns det dock inte tillräckligt med forskning för att kunna säga med säkerhet vilka åtgärder 

som fungerar allra bäst. Det krävs därför vidare forskning för att få evidens för vilka åtgärder 

som visar sig effektiva innan man kan införa åtgärder på arbetsplatser.
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