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Abstract 

The aim of the present lit

the development of moral di istress can lead to in the 

nurse profession. A literature search was performed in the databases Medline through 

PubMed and Academic Search Elite on the basis of in advanced defined criterions. A total of 

19 articles was reviewed and included in the study. The main result revealed that nurses 

experience moral distress and that it is frequent within the nurse profession. The findings 

revealed that there seem to be several significant factors in the development of moral distress, 

such as providing life-sustaining care, competing loyalties, conflicts with the physician, 

communication barriers, emotional barriers, cultural barriers, regulation and rules and 

working environment that gives the nurse difficult or unsolved ethical dilemmas. The 

consequences of moral distress can contribute to health problems both physical symptoms and 

mentally, such as headache, neck and muscle pain, stomach problems, depression, anger and 

guilt. Moral distress affects the nurse professionally, and contributes to distancing from 

patients, relatives and colleagues, a resistance against going to work and to perform work 

tasks. The conclusion is that the consequences of moral distress don’t just affect nurses but 

undeniably also patients, relatives and other instances in within the healthcare system. 
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erature study was to describe the significant factors contributing to 

stress and the consequences of moral d



Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de faktorer som har betydelse för 

utvecklingen av moral distress, och vilka konsekvenser moral distress kan leda till i 

sjuksköterskans yrkesutövning. En litteratursökning genomfördes i databaserna Medlin

PubMed och Academic Search Elite utifrån i förväg uppsatta kriterier. Totalt 19 artiklar 

granskades och inkluderades i studien. Huvudresultatet visade att moral distress existerar

är frekvent inom vården och sjuksköterskeyrket. Av författarnas resultat framkommer att d

tycks finnas flera faktorer av betydelse för utvecklingen av moral distress, som 

livsuppehållande vård, konkurrerande lojaliteter, konflikt med läkaren, 

kommunikationshinder, emotionella hinder, kulturella hinder, föreskrifter och regler oc

arbetsmiljöfaktorer ger sjuksköterskan svårlösta eller olösta etiska och moraliska dilem

Konsekvenserna av detta kan bidra till långvariga stressrelaterade hälsoproblem, så som 

huvudvärk, smärta i nacke, muskler och mage, nedstämdhet, ilska, skuld och depression. 

Moral distress får även konsekvenser för professionen så som avståndstagande till patien

anhöriga och arbetskamrater, motstånd att gå till jobbet och att utföra sina arbetsuppgifter.

Författarna drar slutsatsen att följderna av moral distress inte bara drabbar sjuksköterskan ut

onekligen även patienter, anhöriga och övriga i vårdkedjan.  
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1. I

Målet m

hant

blir ofta m

ansvarar för kontakterna m

överraskande att sjuksköterskan hamnar i e

uppstår konf

Sjuksköterskors m

 

1.2 En etisk vård 

ntroduktion 

1.1. Bakgrund 

ed sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att befrämja hälsa och hjälpa patienter att 

era sin sjukdom. Sjuksköterskan får en nära relation till patienter och deras anhöriga och 

er engagerad än någon annan i vårdteamet. Sjuksköterskan är också den som 

ellan olika instanser i vårdkedjan och patienten. Därför är det inte 

tiska dilemman i sin yrkesutövning. När det 

likter mellan ens personliga eller professionella värden, uppstår etiska dilemman. 

isslyckade försök att lösa dessa etiska dilemman leder ofta till moral 

distress (Erlen, 2001). Den dominerande karaktären av etiska dilemman är missnöje med 

kvaliteten på vården som ges till patienten (Redman & Fry, 2000).  

Det finns krav inom hälso- och sjukvården på att omvårdnaden ska hålla en god kvalité, vilket 

kan vara svårt att leva upp till på grund av bristande resurser (Nortvedt, 2001). I Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) står att målet för hälso- och sjukvården är en god vård och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Den vård som ges ska uppfylla kraven på en god 

omvårdnad. Vilket innebär att vården ska vara av god kvalitet, den ska vara lättillgänglig, 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och med behandlingar, kontinuitet och 

säkerhet i vården. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och ska bygga 

på respekt för den enskilda patientens autonomi, integritet och värdighet. Vården ska också 

främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal (Raadu, 2006). 

All hälso- och sjukvård ska baseras på socialstyrelsens föreskrifter där både patientens och 

hälso- och sjukvårdens rättigheter och skyldigheter presenteras, det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdpersonal följer dessa. Enligt Bégat (2005) känner sjuksköterskor ett stort ansvar för 

sina patienter och de har en önskan att tillgodose en hög kvalitet på vården i moraliskt 

känsliga situationer, att visa respekt för patientens autonomi är viktigt för sköterskor, likaväl 

som att vara ärliga mot patienten och lita på sin egen erfarenhet av vad som är etiskt rätt i 

svåra situationer. 
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En god etisk omvårdnad har som mål att säkerställa en rättvis och lika behandling av patienter 

igheter. Sjuksköterskor blir dock alltmer tvingade att prioritera sin 

 för patienter och deras närstående. I Nortvedts studie (2001) 

öterskor hur de oftare och oftare måste skriva ut patienter innan de är 

at 

007) för sjuksköterskor 

ller Hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter (Raadu, 2006). Moral refererar till värden 

n är personligt övertygad om. Exempel på personliga moraliska 

andra så som du vill att de ska vara mot dig”, ”Handla med förnuft”, 

e 

r 

 

och uppfattning av maktobalans eller andra institutionella hinder 

athaniel, 2006). 

under liknande omständ

vård på sätt som skapar problem

rapporterade sjuksk

färdigbehandlade. De berättade också att deras samtal med patienterna är begränsade relater

till brist på tid, och att de inte kan fråga patienterna relevanta frågor eftersom det inte finns 

någon tid att lyssna på deras svar. 

 

1.3 Definition av Moral Distress 

Skillnaden mellan etik och moral kan liknas vid skillnaden mellan professionellt och 

personligt. Etik refererar till allmänt fastställda regler eller värden, så som professionella 

koder eller etik, t.ex. ICN’s koder (Svensk Sjuksköterskeförening, 2

e

eller principer som ma

principer är ”Gör mot 

”Döm inte på förhand” osv. (Jameton, 1984). 

 

”Moral osäkerhet uppstår då någon är osäker på vilka värden och principer som bör tillämpas, 

eller vad det moraliska problemet är” (Jameton, 1984, s.6). 

 

”Moraliska dilemman uppstår då två eller flera tydliga moraliska principer gäller, men d

stöder motsägande handlingar. Det verkar hemskt att ge upp någotdera av värdena, men det 

finns inget alternativ som stödjer olika moraliska principer, utan hur man än handlar så 

resulterar det i skada på ett eller annat område” (Jameton, 1984, s.6). 

 

”Moral distress uppstår då någon vet vad som är det rätta att göra, men institutionella hinde

gör det nästintill omöjligt att vidta den rätta handlingen” (Jameton, 1984, s.6). 

Moral distress uppstår som ett resultat av ett dynamiskt samspel mellan sjuksköterskans

moraliska övertygelse, engagemang för moraliska principer som kan vara antingen i själva 

verket oförenliga eller oförenliga i specifika situationer, relationer med patienter, 

rollidentifikation, 

(N
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Moral distress kan upplevas som smärta som påverkar sinnet, kroppen, eller relationer till 

följd av patientvårdssituationer, i vilka sjuksköterskan är medveten om moraliska problem, 

känner ett moraliskt ansvar, och gör en moralisk bedömning om den rätta handlingen, men 

som ett resultat av verkliga eller uppfattade hinder, antingen handlar därefter eller blundar

situationen, och uppträder på ett sätt som han/hon uppfattar vara moraliskt fel (Nathaniel, 

2006; Jameton, 1984). 

Sjuksköterskor känner skuld och ve

 för 

rklig moral distress när de utför procedurer som de 

pplever är moraliskt fel och inte kan hitta något sätt att undvika detta. Inkompetent vård och 

”medicinskt berättigad” smärta är vanliga orsaker till sjuksköterskors distress. T.ex. 

 barn, svårt sjuka, döende, upprepade misslyckanden 

e 

änheten, t.ex. med klienter, patienter eller 

lever. För dessa grupper kan rationaliseringar och trängre ekonomiska ramar vara bidragande 

onalminskningar och 

tionaliseringar, omorganisationer, ökat bildskärmsarbete – inte ensamma kan förklara 

n 

h 

s, personalstyrkan 

inskas och varje sjuksköterska ska ta hand om fler patienter och på kortare tid. 

rmodligen 

).  

cLeod, 

an och Fry (2000) rapporterade en tredjedel av alla tillfrågade 

sjuksköterskor att de upplevde moral distress. Två tredjedelar av sjuksköterskorna 

u

utförandet av smärtsamma procedurer på

med t.ex. att sätta venkateter utan att få hjälp av någon annan sjuksköterska eller läkar

(Jameton, 1984).  

 

1.4 Moral Distress hos sjuksköterskor 

Enligt Socialstyrelsen tycks de psykiskt påfrestande arbetena förekomma främst bland 

personer som arbetar i direkt kontakt med allm

e

orsaker till att en redan ansträngd arbetsmiljö förvärras på olika sätt. Fördelningen mellan 

yrkesgrupperna tyder dock på att arbetets ramverk t.ex. pers

ra

huvuddelen av de psykiska påfrestningarna som förekommer med anledning av arbetet. De

viktigaste förklaringen måste sökas i arbetets innehåll (Socialstyrelsen, 2005). 

Fagermoen (1997) beskriver i sin studie att trenden de senaste åren har varit att hälso- oc

sjukvårdsorganisationen ska spara pengar och vården ska effektivisera

m

Sjuksköterskor likaväl som övrig vårdpersonal, är känsliga för moral stress som kan leda till 

långvariga hälsoproblem. Tröskeln eller toleransen för moraliska problem är fö

individuell, beroende på externa och interna resurser (Sporrong, Höglund & Arnetz, 2006

Tidigare studier har identifierat att sjuksköterskeyrket är stressfullt, och att yrkesrelaterad 

stress som leder till utbrändhet är dubbelt så stor i jämförelse med andra yrken (M

1997). 

I en studie av Redm
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rapporterade att etiska konflikter oftast lämnades olösta eller lösta endast genom att patient

avled. Endast i 25 procent av fallen rapporterade sjuksköterskorna att de etiska konflikterna 

löstes på ett positivt sätt, som t.ex. ifrågasättande av behandlingen av patienterna eller 

rådfråga en etisk kommitté rörande problemet. 

Sporrong, Höglund & Arnetz (2006) visade i sin studie på att moral distress förekom i de 

flesta grupper inom häls

en 

o- och sjukvården, men att frekvensen och uttrycket av moral distress 

e 

 där äldre 

.5 Problemområde 

Moral distress är ett vanligt förekommande fenomen inom vården, och sjuksköterskeyrket. 

 hur en god sköterska ska vara och hur en 

llt oftare 

rd 

e för den 

v 

skiljde sig åt mellan olika grupper. En jämförelse visade att apotekspersonal rapporterad

lägre frekvens av moral distress jämfört med en grupp sjuksköterskor som arbetade på olika 

kliniska avdelningar. Signifikanta skillnader fanns också mellan olika åldersgrupper,

sjuksköterskor rapporterade moral distress i högre grad än yngre. 

 

1

Det talas mycket i sjuksköterskeutbildningen om

god vård ser ut. Det finns beskrivet i studentlitteraturen om hur man bör agera i olika 

moraliska konflikter och etiska dilemman, men inte vilka konsekvenser detta får för 

sjuksköterskan, så som uppkomsten av moral distress då sjuksköterskan inte kan påverka och 

agera enligt vad hon uppfattar som moraliskt rätt. Trots brist på tid och resurser påläggs 

sköterskan allt fler arbetsuppgifter och ett större ansvar. Detta gör att sköterskan a

hamnar i situationer där arbetsuppgifter måste prioriteras och den vård som anses önskvä

och som borde uppfyllas kanske inte kan ges. En större medvetenhet om moral distress och 

dess konsekvenser hos blivande sjuksköterskor kanske kan förbereda dem bättr

kommande yrkesrollen. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva faktorer som kan ha betydelse för utvecklingen a

moral distress och vilka konsekvenser moral distress kan leda till i sjuksköterskans 

yrkesutövning.  

 

1.6.1 Frågeställningar 

• Vilka faktorer har betydelse för utvecklingen av moral distress? 
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• Vilka konsekvenser får moral distress för sjuksköterskans yrkesutövning? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Designnivån som använts är av kategorin deskriptiv, enligt Brink and Wood (2001), studie

har genomförts som en litteraturstudie med utgångspunkt från vetenskapliga artiklar inom 

området moral distress och etiska dilemman. 

 

n 

es i databaserna Academic Search Elite och Medline via PubMed, 

l 

2.2 Databaser 

Artiklarna till studien sökt

dessa är två stora erkända databaser som har relevanta artiklar inom ämnet 

omvårdnadsforskning. 

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

De sökord som användes under litteratursökningen var Nurs*, Moral Distress och Ethica

Dilemma, dessa söktes tillsammans i olika kombinationer. Trunkering (*) användes för att 

komma åt alla ändelser som Nurses, Nursing, Nursing Research osv.  

 

Tabell 1. Databaser, sökord, antal träffar och urval av artiklar
Databas Sökord Träffar Valda källor Begränsningar 
Medline via Nurs* 
PubMed 

AND Moral 
distress 

75 7 Full text, published 
in last 10 years, 
humans, only 
English and 
Swedish texts 

Medline via 
PubMed dilemma in last 10 years, 

humans, only 
English a
Swedish

Nurs* AND Ethical 146 4 Full text, published 

nd 
 texts 

Academic Search Nurs* AND Moral 
distress 

38 4 Full text, Peer 
reviewed articles, 
from. 1996 

Elite 

Academic Search Nurs* AND Ethical 
 

207 4 Full text, Peer 
reviewed articles, 
from. 1996 

Elite dilemma
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De s ordes först. 

yra artiklar som stämde överens med studiens syfte och frågeställning valdes ut från 

referenslistor i de valda vetenskapliga artiklarna.  

om mer noggrant. Artiklarnas syfte, metod och 

sultat lästes igenom för att se om dessa svarade på denna studies syfte och frågeställningar. 

Totalt 28 artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning, av dessa inkluderades 19 artiklar i studien. 

nskningen valdes några artiklar bort på grund av att resultatet inte stämde 

nna studie var att materialet skulle svara på syfte och frågeställningar, 

ara vetenskapliga artiklar, vara primärkällor, materialet skulle vara baserat på människor, 

fle ta artiklarna valdes ut ifrån Medline via PubMed eftersom den sökningen gj

F

 

2.4 Urval 

Vetenskapliga artiklar söktes i de olika databaserna och ett första urval gjordes genom att 

granska artiklarnas titel. Dessa artiklars abstract lästes sedan direkt i databaserna, och 

relevanta artiklar spardes ned för att läsas igen

re

Under kvalitetsgra

riktigt överens med denna studies syfte och frågeställningar, var litteratursammanställningar, 

eller på grund av att kvalitén inte var tillräckligt god. 

Urvalskriterierna till de

v

vara skrivna på svenska eller engelska och publicerade de senaste tio åren för att spegla 

sjuksköterskans arbetssituation idag.  

De studier som valts ut presenteras i bilaga 1. 

 

2.5 Dataanalys 

llt av båda författarna. 

en sked in r för kvalita ve kva

ecklista fö granskning”, enligt Forsberg och Wengström (2003). Resultatet av 

de individuella granskningarna diskuterades sedan gemensamt för att se om uppfattningarna 

rens. Fö a studie har i sin granskning av de veten

as kvalité rdighet uppmärksammat i vilken mån författarna

vetenskapliga artiklarna beräknat reliabilitet, diskuterat validitet och general

ter llf tlighet och överförbarhet i sina studier. Författarna 

till denna studie har även tagit hänsyn till hur författarna till de vetenskapliga artiklarna 

en ty t författarna be rivit urval och bortfall. Artiklarna 

atiskt genom listornas punkter. Uppfyllde de vetenskapliga artiklarna de 

flesta av checklistornas punkter bedömdes artikeln ha relativt hög kvalité. 

De artiklar som valts ut lästes och kvalitetsgranskades individue

Granskning

från ”Ch

de enligt granskn

r artikel

gsmalla tiva respekti ntitativa artiklar 

stämde öve

artiklarn

rfattarna till denn

och trovä

skapliga 

 till de 

iserbarhet, 

alternativt disku at trovärdighet, ti örli

beskrivit metod i sina studier, hur dlig sk

bearbetades system
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Resultatdelen i de återstående artiklarna som ingick i denna studie analyserades. Insam

data sammanställdes, och materialet kategoriserade

lad 

s, utifrån studiens syfte och 

ågeställningar.  

 

 ut de som motsvarar syftet till denna 

fr

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien berör inte enskilda patienter. De vetenskapliga artiklar som ingår i studien är 

primärkällor, som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Dessa bör redan ha genomgått 

forskningsetiskt granskning. Författarna till denna studie har i sin granskning av de 

vetenskapliga artiklarna kvalité och trovärdighet uppmärksammat i vilken mån författarna till 

de vetenskapliga artiklarna tagit hänsyn till etiska aspekter och sökt tillstånd från etisk 

kommitté. Författarna såg därför inget hinder för genomförande av studien. Författarna har 

inte gjort några medvetna urval av artiklarna utan valt

studie. 
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3. Resultat 

Totalt har 19 artiklar som belyser moral distress granskats, av dessa var 8 kvanti

kvalitativa. Den m

tativa och 11 

etodologiska kvaliteten var skiftande, men sammanfattningsvis relativt hög. 

örfattarna till denna studie har granskat i vilken mån författarna till de vetenskapliga 

artiklarna beräknat reliabilitet, diskuterat validitet och generaliserbarhet, alternativt diskuterat 

 i sina studier. Författarna till denna studie har 

i sina 

 och 

, 

 

, fysiska symptom, påverkan i professionen, att göra rätt men fel ändå och att lämna 

sitt yrke. 

 

3.1 Betydande faktorer för utvecklingen av moral distress 

3.1.1 Etiska konflikter 

Att inte ha möjlighet att lösa moraliska konflikter och etiska problem har visat sig leda till 

moral distress. Flera studier nedan beskriver etiska dilemman, som sjuksköterskor upplever är 

frekventa i yrkesutövningen och som leder till distress i det dagliga arbetet. 

 

Livsuppehållande vård och överdrivet aggressiva behandlingar 

Flera olika studier (Corley, Elswick, Gorman & Clor, 2001; Zuzelo, 2007; Ferrell, 2006; 

Gutierrez, 2005; Lützén, Cronqvist, Magnusson & Andersson, 2003) beskriver hur 

sjuksköterskor upplever utförandet av aggressiva behandlingar. Instruktioner att fortsätta att 

tillgodose livsuppehållande behandling till patienter som är klart döende, beskrivs med ord 

som tortyr av patienterna, och som en faktor vilken leder till moral distress hos 

sjuksköterskor. I en studie av Ferrell (2006) beskriver sjuksköterskor att beslut att fortsätta 

med aggressiv vård som kan anses som dödsuppskjutande som en av de mest frekventa 

faktorerna till moral distress.  

F

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet

även tagit hänsyn till hur författarna till de vetenskapliga artiklarna beskrivit metoden 

studier, hur tydligt författarna beskrivit urval och bortfall. 

Insamlad data sammanställdes, och materialet kategoriserades, utifrån studiens syfte

frågeställningar. I resultatet redovisas först betydande faktorer för utvecklingen av moral 

distress under följande kategorier etiska konflikter, hinder som försvårar moral handling

föreskrifter och reglers betydelse för en god vård och arbetsmiljöfaktorer. Därefter redovisas

konsekvenser av moral distress på yrkesutövningen under följande kategorier psykiska 

symptom
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Zuzelo (2007) visade även att sjuksköterskor oroade sig att medicinska beslut vid vård i livets 

 hänsyn till livskvalitet, och att detta resulterade i moral distress.  

i medicinska behandlingar och 

är 

6; 

oner fanns många konkurrerande lojaliteter. Detta resulterar i att sjuksköterskorna 

agligen arbetar en omgivning laddad med värden, och värden som ofta strider mot deras 

egna. 

nters önskemål. De 

upplevde också moral distress då anhöriga vägrade att avsluta vården då det var uppenbart att 

ölja familjemedlemmars önskningar att fortsätta med 

 patienten och 

ennes familj inte är överens om behandlingsalternativ, och den distress sjuksköterskan 

., 2001).  

undin-Huard & Fahy, 1999).  

slutskede inte tog

 

Konkurrerande lojaliteter 

Sjukvårdpersonal är inte endast där för patienterna, de är också involverade i ett komplext 

samarbete med andra professioner inom hälso- och sjukvården (Kälvemark, Höglund, 

Hansson, Westerholm & Arnetz, 2004).  

Brist på samarbete mellan patient, anhöriga och vårdgivare 

omvårdnadsbeslut, samt oförmågan hos sjuksköterskan att lösa de konflikter som uppstår 

en faktor till moral distress (Gutierrez, 2005; Lützén, Dahlqvist, Eriksson & Norberg, 200

Sundin-Huard & Fahy 1999).  

I en studie talade sjuksköterskorna om att sitta i kläm mellan anhöriga och patienter, mellan 

olika familjemedlemmar, mellan patienter och andra vårdgivare, främst läkare, mellan 

personalmedlemmar och chefer, och mellan olika kollegor (Varcoe et al., 2004). Inom dessa 

olika relati

d

Vissa sjuksköterskor upplevde moral distress då anhöriga åsidosatte patie

en patient var döende. Att f

livsuppehållande åtgärder tros att detta inte tjänade patientens bästa intressen var också en 

händelse som bidrog till moral distress (Zuzelo, 2007; Laabs, 2005; Sundin-Huard & Fahy 

1999). Även en annan studie talar om den distress sjuksköterskor känner när

d

upplever då familjens önskemål prioriteras över patientens (Corley et al

 

Konflikt med läkare 

Zuzelo (2007) beskriver att sjuksköterskor upplever att många läkare brister i etiska frågor. 

De utryckte förbittring och i viss mån distress över att läkare inte hanterade dödsrelaterade 

frågor förebyggande, och upplevde att läkare var orealistiska och ibland oresonliga i sina 

kliniska förväntningar, och visar brist på förståelse i sina interaktioner med patienter, detta 

stöds av flera studier (Laabs, 2005; S
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I en studie av Sundin-Huard och Fahy (1999) beskriver sjuksköterskor frekventa konflikter 

med läkare gällande omvårdnadsmålen för patienter. I allvarliga patientfall där patienten lider 

v en livshotande sjukdom eller är klart döende är sjuksköterskans primära bekymmer 

patientens resterande livskvalitet, medan läkarens bekymmer verkade vara att endast rädda 

m helst, omvårdnad versus bot.  

er 

entens 

ålen med patient eller anhöriga, ofta brister i 

moral distress (Cronqvist, Theorell, Burns & Lützén, 2004; 

rsvårar det för dem att agera etiskt eller efter sina egna moraliska värden. 

rske-

karen 

ommunicerar ofullständig/olämplig information till patient/anhöriga, och sjuksköterskans 

osäkerhet i etiska konflikter. 

na, 

ätt handling, men trots 

a

patientens liv till vilket pris so

I en studie av Gutierrez (2005) framkommer att sjuksköterskorna upplever att läkaren ofta g

ofullständig/olämplig information till patienter och/eller anhöriga, ofta bortser från pati

önskemål, ofta är oense om omvårdnadsm

uppföljningen av patientens behandling. En frekvent förekommande faktor som bidrog till 

moral distress var att utföra en läkares ordination för onödiga tester och behandlingar, även 

andra studier beskriver problemet att vara oense med läkaren om den medicinska 

behandlingen som en orsak till 

Sundin-Huard & Fahy, 1999). 

 

3.1.2 Hinder som försvårar moral handling 

Sjuksköterskorna upplever många hinder i det dagliga arbetet som begränsar möjligheterna 

och fö

 

Kommunikationshinder 

En faktor av betydelse relaterat till moral distress är problemen med ineffektiva 

kommunikationsmönster mellan patienter, anhöriga, sjukvårdsteamet och vård 

administrationen (Gutierrez, 2005; Lützén et al., 2006; Sundin-Huard & Fahy 1999). 

Gutierrez (2005) beskriver olika mönster på kommunikationshinder, ineffektiv sjuksköte

patient/anhörig kommunikation, ineffektiv sjuksköterske-läkar kommunikation, lä

k

 

Emotionella hinder 

Gutierrez (2005) beskriver sjuksköterskans rädsla för att gör patienter och anhöriga besvik

sjuksköterskans rädsla för tillrättavisningar eller motreaktioner från läkarens håll, och 

sjuksköterskan apati, där sjuksköterskan inte vet vad som är etiskt r

 10



detta inte vill handla ”fel” och göra någon besviken, och istället väljer att inte göra någontin

Det har dock visat sig att apati eller att välja att inte göra någonting i etiska konflikter inte 

förebygger moral distress, utan även det leder till moral distress (Kelly, 1998). 

 

g. 

nad 

s. 

l 

rka enad 

 et al., 2004; Doane, 2002; Sundin-Huard & Fahy, 1999; 

elly, 1998) beskriver sjuksköterskor den hierarki och de klassiska rollförväntningar som 

ännu råder inom hälso- och sjukvården som ett stort hinder. Sjuksköterskorna beskriver att 

sition är, hierarkin mellan olika yrken 

 

en 

vertygelse. Zuzelo (2007) beskriver ett exempel på detta, att när sjuksköterskor uppmanades 

att assistera en läkare, som enligt sjuksköterskans egen åsikt var inkompetent, upplevde de 

udien 

pade för att 

drig 

tta aldrig skulle bli de slags sjuksköterskor de stävat efter att bli. 

h reglers betydelse för en god vård 

an 

en 

Kulturella hinder  

Sundin-Huard och Fahy (1999) beskriver flera kulturella faktorer som utlöser moral distress 

bl.a. skiljaktigheter i målen för medicinsk behandling och omvårdnad, filosofin omvård

vs. bot, konflikter mellan föreskrifter och lagar och moraliska skyldigheter, och maktobalan

Även Gutierrez (2005) beskriver flera kulturella barriärer som hierarkisk maktstruktur, socia

och personliga uppfattningar av manliga och kvinnliga roller, och en önskan att ve

med läkaren. 

I flera olika studier (Kälvemark

K

ibland spelar det ingen roll hur stark deras etiska po

påverkar i vilken grad en professionell kan utöva den egna etiska positionen. Ibland måste en

person som står lägre i hierarkin utföra ordinationer från överordnade mot sin eg

ö

moral distress. 

Kelly (1998) beskriver de problem som nyexaminerade kan möta. Deltagarna i st

upplevde att de testades och ifrågasattes av mer erfarna sjuksköterskor. De käm

behålla sin egen värdighet och fruktade att bli förödmjukade. Deltagarna försökte möta 

arbetskraven genom att offra sin egen standard på omvårdnaden. Den mest intensiva nivån av 

moral distress upplevdes då det gick upp för de nyexaminerade sjuksköterskorna att de al

skulle ha möjlighet att tillhandahålla den slags omvårdnad de föreställde sig att de skulle ge 

patienten och som följd av de

 

3.1.3 Föreskrifter oc

Flera studier (Laabs, 2005; Kälvemark et al., 2004; Sundin-Huard & Fahy, 1999; Severinsson 

& Hummelvoll, 2001) visar att hälso- och sjukvårdspersonalen upplever etiska dilemm

mellan att följa regler och föreskrifter och att försäkra en god patientvård. De upplever att d
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goda patientvården och regler och föreskrifter inte alltid är förenliga. I nästan alla patientfall 

som deltagarna kunde tänka på fanns en konflikt mellan föreskrifter och vad personal ansåg

var bäst för patienten. Severinsson och Hummelvoll (2001) visar i sin studie att 

 

det finns ett 

tatistiskt samband mellan stress och upplevelser av tillkortakommanden med att följa regler. 

Sjuksköterskorna känner sig bundna av regler, och upplever att policys och procedurer gör 

 värden (Laabs, 2005). För att tillgodose vad man uppfattar som 

 

a. 

en att skicka hem patienter eller välja mellan individer som alla är i behov av 

ter 

 

l. 

ng tänjer 

 vill 

undin-Huard & Fahy, 1999; Lützén et al., 2003). 

Flera studier (Zuzelo, 2007; Doane, 2002; Laabs, 2005; Kälvemark et al., 2004) visar att 

rna att agera etiskt och 

s

intrång på personliga

patientens bästa upplever en stor del av personalen inom hälso- och sjukvården att man måste

bända på reglerna ibland, och att dessa handlingar resulterar i moral distress. 

En studie rapporterade om situationer där sjuksköterskor anger att de inte har möjlighet att 

erbjuda den vård de tycker att patienten har rätt till (Kälvemark et al., 2004). Ett bra exempel 

på detta är att det oftast finns fler patienter i behov av en säng, än det finns sängar tillgänglig

Att vara tvung

vård kan uppfattas som oetiskt. I studien rapporterar även sjukvårdpersonal att de ofta bry

mot regler, av sin egen fria vilja eller på grund av att det är oundvikligt. De försvarar dessa

handlingar med att det val de gör är för patientens bästa, det är mer etiskt ur en mänsklig 

synvinkel, det skulle vara sämre för deras samvete annars. I sin studie visar Kälvemark et a

(2004) att verkligheten är komplex, även om sjuksköterskan agerar enligt vad hon tycker är 

moraliskt rätt, kan hon uppleva moral distress, på grund av att hon genom sin handli

på lagar och föreskrifter.  

 

3.1.4 Arbetsmiljöfaktorer  

En studie har visat att det finns ett starkt samband mellan moral känslighet och arbetsmiljö 

(Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2004). Sjuksköterskorna känner ett moraliskt ansvar och

vara etiska utövare, men de känner att de inte har möjlighet till detta, eftersom deras roll i 

organisationen håller dem tillbaka från att agera efter sin värden. De känner sig maktlösa mot 

organisationen, på grund av att de blir satta i en arbetsmiljö och under förhållanden som är 

omoraliska, där etiskt utövande försvåras eller omöjliggörs (Doane, 2002; Corley et al. 2001; 

S

hälsovårdssystemet gör det svårare och svårare för sjukskötersko

identifiera sig själva som etiska utövare. Sjuksköterskor upplever moral distress som ett 

resultat av tung arbetsbörda, liten påverkan över sitt arbete och instruerade uppgifter, 

begränsade möjligheter till utveckling och speciellt hur pressande de upplevde det att arbeta 
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under en låg bemanning (Severinsson & Hummelvoll, 2001). Sjuksköterskor upplever alla 

dessa krav som hinder för det etiska arbetet, och att detta leder till moral distress.  

Vårdpersonal har många arbetsuppgifter att fullfölja och möta patienter är bara en av dem, 

den administrativa arbetsbördan är tung, upplever deltagarna i en studie (Kälvemark et al. 

2004). Trots detta delade alla deltagare uppfattningen att patienterna ska stå i fokus för arbe

och uttryckte på många sätt den frustration de kände när de inte kunde leva upp till sin

standard. Många dilemman uppstår på grund av tidsbrist och tidspress, eller på grund av att 

personal tvingas prioritera sin tid mellan arbetsuppgifter de upplever lika vikti

tet 

 egen 

ga. En orsak till 

h 

) 

 

När sjuksköterskor beskriver vilken påverkan moral distress har på det psykiska planet är det 

rustration och skuld som rankas högst (Gutierrez, 2005; 

4; 

om en konsekvens till följd av den 

e et 

reaktiv distress är konflikten mellan tid och arbete spenderat på patienter i relation till tid oc

arbete spenderat på administrativa uppgifter. 

Doane (2002) visar i sin studie att för att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i sin 

identitet som moraliska agenter, var det viktigt att deras arbetskamrater ansåg att de agerade 

”rätt”. Sjuksköterskor beskriver dock i flera studier att de saknar support i etiska frågor från 

arbetskamrater (Sundin-Huard & Fahy, 1999; Ahern & McDonald, 2002; Lützén et al., 2003

och från organisationen i stort. 

 

3.2 Konsekvenser av moral distress på yrkesutövningen 

3.2.1 Psykiska symptom

känslor av nedstämdhet, ilska, f

Ferrell, 2006; Laabs, 2005). Dessa följder av moral distress leder till att sjuksköterskan mår 

psykiskt dåligt, och kan i sin tur leda till utbrändhet/utmattningsdepression (Sundin-Huard & 

Fahy, 1999). 

När sjuksköterskan agerar emot sina egna etiska värden och upplever att vården som ges är 

under all kritik har studier visat på ett samband med emotionell utmattning (Bégat et al., 200

Ferrell, 2006). 

Sjuksköterskan upplever känslor av misslyckande s

moraliska distress som uppstår när man inte kan göra vad man upplever tillräckligt (Varco

al., 2004). 
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3.2.2 Kroppsliga symptom 

De vanligast förekommande kroppsliga symptomen vid moral distress är smärta i huvud, 

en 

 

 

 

 

frågasätter sjuksköterskorna sin egen yrkesroll och kvalitén på 

atientvården (Gutierrez, 2005; Kelly, 1998). Sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö som 

stressfull, vilket har en negativ effekt på deras tillfredsställelse på arbetet. I stressfyllda 

välbefinnande utan 

ientens bästa.  

Norska och japanska sjuksköterskor ansåg att de hade för mycket att göra. De var medvetna 

tudie gjort intervjuer och följt upp nyutbildade sjuksköterskor som hon 

nda ut, sjuksköterskorna fick inte på arbetsplatsen möjlighet att vara 

kanismer. Lämna avdelningen i strävan efter bättre förhållanden, minska 

stressnivån genom att arbeta färre timmar, lämna sjuksköterskeyrket, skuldbelägga 

administrationen, skuldbelägga systemet på sjukhuset, ursäkta sina egna handlingar och 

undvika interaktion med patienterna.  

nacke, muskler och mage. Sömnstörningar med svårigheter att somna och flera uppvaknand

under natten är även det vanligt förekommande (Gutierrez, 2005). En studie av Bégat et al.

(2004) visar att det finns ett signifikant samband mellan faktorerna tid avsatt för 

arbetsuppgifterna och fysiska symptom, vilket föreslår att desto mindre tid sköterskan har för

sina arbetsuppgifter, desto mer fysiska symptom uppvisar hon/han. 

 

3.2.3 Påverkan i professionen 

Studier visar att många sjuksköterskor som konsekvens av moral distress känner ett inre

motstånd mot att gå till jobbet och att utföra sina arbetsuppgifter, och tillbakadragenhet från 

patienter, anhöriga och arbetskamrater. Detta medför att patientvården försämras då det finns

en olust i att arbeta nära patienterna, dessutom försämras relationerna mellan 

sjuksköterskorna. Samtidigt så i

p

situationer är det viktigt att kontrollera oron, inte bara för sköterskans 

även ur ett perspektiv för pat

om att de arbetade under tidspress och att de fanns en risk för att felaktigheter kunde begås på 

grund av detta. Norska sjuksköterskor beskrev att de var mindre alerta på jobbet, upplevde 

minskat engagemang för patienterna. Tidskrävande administrativa uppgifter tog tid från direkt 

arbete med patienterna (Bégat et al., 2004). 

Kelly (1998) har i sin s

även intervjuade under deras utbildning. För att undersöka om de förväntningar och den syn 

de hade på sjuksköterskeyrket under utbildningen motsvarade verkligheten. Studien visade att 

verkligheten såg annorlu

de sjuksköterskor de hade drömt om att bli, vilket resulterade i moral distress. I studien 

framkom att strategierna för att hantera moral distress verkade involvera följande 

försvarsme
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3.2.4 Att göra rätt, men fel ändå 

att undvika 

 patienter i korridorer 

ch undersökningsrum, vilket är fel ur en laglig aspekt. Men enligt personalen rätt ur en moral 

aspekt, då det skulle vara värre att skicka hem en patient som är i behov av vård. Genom att 

t samvete och gör vad som känns moraliskt rätt för dem. 

 

ien. Studiens resultat visade att ungefär hälften av 

 

fikant skillnad i upplevd mental energinivå 

Sjuksköterskor som rapporterar brister och felaktigheter anser att det är deras ansvar att 

skydda patienterna från inkompetenta och oetiska personer. Samtidigt kan de känna en oro för 

att förlora jobbet eller få tillrättavisningar. De kanske går mot läkarens eller anhörigas vilja 

(Ahern & McDonald, 2002). Deltagarna ger flera exempel på hur de strävar efter 

moral distress genom att bryta mot reglerna i sitt arbete. På en klinik medger läkare och 

sjuksköterskor att de bryter mot reglerna varje dag genom att placera

o

bryta mot reglerna följer de sitt ege

(Kälvemark et al., 2004). 

 

3.2.5 Att lämna sitt yrke 

I vissa fall löser de drabbade sjuksköterskorna problemen genom att säga upp sig. Femton 

procent av sjuksköterskorna i en studie uppgav att de hade lämnat en tidigare befattning på 

grund av moral distress (Corley et al., 2001). 

Gardulf et al. (2005) undersökte varför sjuksköterskor vill säga upp sig från sitt nuvarande

jobb. Totalt deltog 833 sjuksköterskor i stud

de tillfrågade sjuksköterskorna hade intentioner att säga upp sig från sitt jobb. Huvudorsaken

till detta var missnöje med lönen och psykologiskt ansträngande och stressfullt jobb. 

Sjuksköterskor som tänkte sluta upplevde sitt arbetstempo högre och upplevde högre 

arbetsrelaterad utmattning och en sämre kvalitet på omvårdnaden. 

Resultatet visade också att det fanns en signi

mellan de som hade intention att säga upp sig och de hade som inte hade intention att säga 

upp sig. De sjuksköterskor som hade beslutat att säga upp sig upplevde känslor av rastlöshet, 

irritation och oro i högre grad. Den upplevde även högre arbetsrelaterad utmattning och en 

sämre kvalitet på omvårdnaden. 
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4. Diskussion 

r av 

. Större delen av de sjuksköterskor som deltagit i de granskade 

oral distress är ett problem i deras yrkesutövning och att det får 

konsekvenser både professionellt och privat för sjuksköterskorna I form av fysiska symptom 

acke, muskler och mage, psykiska symptom som nedstämdhet, 

 

följderna av moral distress inte bara drabbar 

och 11 

anfattningsvis relativt hög. 

knat 

r 

och bortfall. 

De kvantitativa artiklarna har sammantaget relativt god kvalité, två studier hade låg 

svarsfrekvens, men det största antalet studier hade relativt hög svarsfrekvens. Bias är endast 

diskuterad i ca hälften av studierna. Ingen av studierna har haft randomiserat urval, utan alla 

studier bygger på någon form av strategiskt urval, bekvämlighetsurval eller med hjälp av 

nyckelpersoner. Bortfallsanalysen har i flera studier saknats eller varit vagt beskriven. 

Analysprocessen är välbeskriven och reabiltet och validitet är diskuterad i nästan alla 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att moral distress existerar och är frekvent inom vården och 

sjuksköterskeyrket. Av författarnas resultat framkommer att det tycks finnas flera faktore

betydelse för utvecklingen av moral distress. Faktorer som livsuppehållande vård, 

konkurrerande lojaliteter, konflikt med läkaren, kommunikationshinder, emotionella hinder, 

kulturella hinder, föreskrifter och regler och arbetsmiljöfaktorer ger sjuksköterskan svårlösta 

eller olösta etiska och moraliska dilemman. Konsekvenserna av detta kan bidra till långvariga 

stressrelaterade hälsoproblem

studierna uppger att m

så som huvudvärk, smärta i n

ilska, skuld, depression. Det får även konsekvenser för professionen så som motstånd att gå

till jobbet och att utföra sina arbetsuppgifter, avståndstagande till patienter, anhöriga och 

arbetskamrater. Författarna drar slutsatsen att 

sjuksköterskan utan onekligen även patienter, anhöriga och övriga i vårdkedjan.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Totalt har 19 artiklar som belyser moral distress granskats, av dessa var 8 kvantitativa 

kvalitativa. Den metodologiska kvaliteten var skiftande, men samm

Författarna har även granskat i vilken mån författarna till de vetenskapliga artiklarna berä

reliabilitet, diskuterat validitet och generaliserbarhet, alternativt diskuterat trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet i sina studier. Författarna till denna studie har även tagit 

hänsyn till hur författarna till de vetenskapliga artiklarna beskrivit metoden i sina studier, hu

tydligt författarna beskrivit urval 
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kvantitativa studier. I alla de kvantitativa studierna så har man använt sig av enkäter som 

. De olika studierna har använd sig av olika instrument, eftersom det inte 

liga instrument för att mäta just moral distress.  

 har sammantaget god kvalité. Analysprocessen är i de flesta studier 

 

t 

 arbetar 

r 

ch 

ör att samla 

 information, så var resultatet detsamma, moral distress är ett vanligt förekommande 

lla 

därför inte ha påverkats då definitionerna av 

r 

in-

 

undersökningsmetod

finns så många tillgäng

De kvalitativa artiklarna

välbeskrivet och nästan alla studier har analyserat trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. I de kvalitativa studierna har man främst använt sig av intervjuer, både enskilda

och i fokusgrupper. Bortfallsanalysen har i flera studier varit saknats eller varit vag

beskriven. I övrigt hänvisar vi till bilaga 1, där granskningen av de enskilda artiklarna finns 

beskriven. 

I tre av de kvantitativa studierna (Corley et al., 2001; Corley et al., 2005; Zuzelo, 2007) har 

man använt sig av Moral Distress Scale (MDS), en enkät som innehåller 32 frågor, 

instrumentet är lämpligt att använda för att mäta moral distress hos sjuksköterskor som

med vuxna inneliggande patienter på en sjukhusavdelning. Instrumentet har utvecklats av 

Corley et al. (2001), efter flera olika test, test-retest med 35 sjuksköterskor vid tre olika 

tillfällen, ett test med kontrastgrupper med 25 företagssköterskor och 25 

intensivvårdssköterskor, ett test med 214 sjuksköterskor från olika sjukhus och avdelninga

och konsultationer från experter, kunde man dra slutsatsen att MDS gav bevis för validitet o

reablilitet. I övrigt så hänvisar vi till bilaga 1. Oavsett vilken metod som använts f

in

fenomen. 

 

De flesta av de granskade studierna har refererat till Jameton’s (1984) definition av moral 

distress. De studier som inte har refererat till Jameton’s definition har dock samma 

utgångspunkt, där innehållet i definitionen är densamma. Studierna definierar moral distress 

som ett fenomen som uppstår då någon vet vad som är det rätta att göra, men institutione

hinder gör det nästintill omöjligt att vidta den rätta handlingen. Moral distress definieras 

också som att stå hjälplös och frustrerad inför vad som saknas eller är bristfälligt inom vården 

(Austin, 2003). Resultatet i denna studie borde 

moral distress i de granskade studierna har samma innebörd. 

 

Eftersom många av artiklarna kommer från Norden kan resultatet anses vara representativt fö

vårt hälso- och sjukvårdssystem. Flera studier (Kälvemark et al., 2004; Doane, 2002; Sund

Huard & Fahy, 1999; Kelly, 1998) där man främst har undersökt avdelningssköterskor,

beskrivs den klassiska hierarki som råder inom hälso- och sjukvården som något som 
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sjuksköterskorna upplever som ett stort hinder för deras handlingsutrymme. En studie av 

Laabs (2005) visar dock att distriktssköterskor inte upplever samma problem med hierarki 

som ett hinder för att agera enligt sina egna värden. Detta kan bero på att de har mer eget 

sina egna 

s än 

 

har mer erfarenhet eller mer kunskap om etik och moraliska problem, eller att 

te 

v Corley 

er till 

 vad 

 är moraliskt rätt, kan hon uppleva moral distress. I ett exempel där sjuksköterskan 

ljde sin moraliska övertygelse och handlade enligt vad hon ansåg som rätt, men handlingen 

törre delen av de granskade studierna belyser organisationens roll i det etiska arbetet. Studier 

 

inflytande på sin arbetsplats och över patientvården. Att de inte lyder under samma hierarki 

som sjuksköterskor inom slutenvården, ger dem därför större frihet att agera enligt 

värden. 

En studie visade att äldre sjuksköterskor rapporterade högre frekvens av moral distres

yngre. Möjliga orsaker till detta kan vara att de äldre sjuksköterskorna har arbetat längre inom

vården och 

längre erfarenhet gör att man blir mer realistisk kring vilket ansvar man tar på sig när man in

har resurserna att hantera ett moraliskt dilemma (Sporrong et al., 2006). I en studie a

et al. (2005) hittas däremot inga samband mellan ålder och intensitet av moral distress. 

Den moraliska distress som sjuksköterskor upplever tär på deras personliga liv. En del 

sjuksköterskor uppvisar symptom av fysiska, emotionella och sociala problem, vilket led

att missnöjet med deras jobb ökar (Erlen, 2001). 

 

Enligt Jameton’s (1984) definition av moral distress, skulle en sjuksköterska genom att göra 

det hon tycker är moraliskt rätt inte skapa moral distress. Men i en studie av Kälvemark et al. 

(2004) visade det sig att verkligheten är komplex, även om sjuksköterskan agerar enligt

hon tycker

fö

bröt mot lagar och föreskrifter, upplevde sjuksköterskan ändå moral distress. 

Att lämna vården kan var sista utvägen för vissa och ett sätt att undvika de negativa 

konsekvenserna av moral stress, och en ständigt dålig hälsa, men detta löser inte några 

problem för det allmänna bästa inom vården (Lützén, Cronqvist, Magnusson & Andersson, 

2003). 

 

Organisationens roll och betydelsen av support  

S

(Varcoe et al. 2004; Bégat et al. 2005; Zuzelo 2007; Kälvemark et al. 2004) belyser att 

merparten av sjuksköterskor inte erbjuds något stöd i etiskt svåra frågor.  

Att lära sig hantera moral distress kommer inte att ske över en natt. Istället måste 

sjuksköterskor arbeta förebyggande i samarbete med administrationen för att skapa en
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arbetsmiljö där etisk vård är standard. Sjuksköterskor måste lära sig känna igen tecken på 

moral distress och ta tag i detta problem på ett förebyggande sätt. Det finns även ett behov a

ett samarbete med andra hälso- och sjukvårdsyrken för att skapa och upprätthålla en etisk 

arbetsmiljö där alla behandlas med respekt och där olika åsikter värderas (Erlen, 2001). 

Ett antal möjliga strategier är att skapa möjlighet för dialog, utveckla ett stödsystem, 

tillgodos

v 

e möjligheter för professionell utveckling och utveckla och revidera policys och 

 

r det möjligt för att diskutera etiska 

ilemman. I en studie av Bégat et al. (2005) visade det sig att kliniska stödgrupper hade en 

 

 

gor kan vara ett 

heten 

 det vi kan sätta ord på är det lättare att agera för, att namnge och förstå den distress 

om uppkommer när vi inte kan göra det vi känner är det rätta och moraliskt riktiga för 

patienterna är det första steget mot att styrka oss själva att agera (Austin, 2003; Sporrong et 

faktorer har 

ör 

tillvägagångssätt (Erlen, 2001). 

Studier (Doane, 2002; Ferrell 2006; Kälvemark et al., 2004) belyser hälso- och 

sjukvårdsorganisationens ansvar för att stödja och gynna sjuksköterskors förmåga att 

praktisera etiskt och utveckla sin identitet och sitt självförtroende som moraliska agenter. 

Organisationen måste tillhandahålla bättre stödresurser för att minska moral distress. Ett 

behov för vidareutbildning i etik och forum för diskussion av etiskt svåra situationer som

upplevs i det dagliga arbetet framkommer i många studier. Flera studier (Zuzelo 2007; 

Kälvemark et al. 2004; Sporrong et al. 2006) har visat att organiserade stödsystem, 

handledning, etiska kommittéer, etiska ronder, gö

d

positiv effekt på sjuksköterskornas upplevelse av välbefinnande, och sjuksköterskor som 

deltagit i en stödgrupp rapporterade färre fysiska symptom, reducerad oro och färre känslor av

att inte ha kontroll jämfört med dem som inte deltagit i någon stödgrupp.  

Zuzelo (2007) fann att sjuksköterskor sökte stöd för etiska problem hos sina avdelningschefer.

Detta föreslår att avdelningscheferna måste vara skickliga när de skiljer mellan etiska och 

rättsliga dilemman, att utbilda avdelningschefer och administration i dessa frå

viktigt första steg i att intensifiera den etiska förståelsen och den moraliska medveten

hos sjuksköterskor, och kanske, reducera moral distress.  

Det är viktigt att identifiera faktorer eller miljöer där etiska dilemman ofta leder till distress, 

eftersom

s

al., 2006). 

 

4.3 Metoddiskussion 

En beskrivande litteraturstudie har gjorts för att besvara frågeställningarna: Vilka 

betydelse för utvecklingen av moral distress och vilka konsekvenser får moral distress f
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sjuksköterskans yrkesutövning? Artiklar söktes i databaserna Medline via PubMed och 

Academic Search Elite, som är erkända databaser och omfattar många vetenskapliga artiklar, 

vilket styrker föreliggande studiers trovärdighet. Om den manuella sökningen gjorts mer 

noggrant hade säkert fler artiklar kunnat inkluderas i studien. De använda sökorden var 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar och gjorde att dessa kunde besvaras. 

Urvalskriterierna till denna studie var att materialet skulle svara på syfte och frågeställning

vara vetenskapliga artiklar, mate

ar, 

rialet skulle vara baserat på människor, primärkällor, skrivna 

köterskans 

källor, 

 

sa 

rån 

ed 

a 

 i förväg uppsatta 

 av 

 

 olika 

l 

jälvrapportsenkäter kommer åt många sjuksköterskor, och visar på att detta 

nomen är ett vanligt och frekvent förekommande problem inom vården. Att det inte finns 

många utvecklade instrument för att mäta moral distress, och att olika instrument använts i de 

 specifika för att mäta moral distress kan vara en svaghet för denna 

på svenska eller engelska och publicerade de senaste tio åren för att spegla sjuks

arbetssituation idag. Alla artiklarna i resultatgranskningen är vetenskapliga och primär

litteratursammanställningar exkluderades. Språkbarriärer är något som kan ha påverkat 

studien och som författarna anser som en svaghet, då författarna är begränsade till språken

svenska och engelska, vissa studier kan då ha förbisetts eftersom författarna inte kunnat lä

artiklar på andra språk. Författarna har översatt innehållet i de vetenskapliga artiklarna f

engelska till svenska och vissa missvisande tolkningar kan ha gjorts. 

En styrka med denna studie är att flera resultat i de olika artiklarna överrensstämmer m

varandra. Det påvisar en trovärdighet då samma resultat tas upp av flera av varandra obundn

forskare.  

Checklistorna (Forsberg & Wengström, 2003) som användes vid kvalitetsgranskningen anser 

författarna som mycket bra. Att artiklarna är systematiskt granskade utifrån

kriterier ökar studiens trovärdighet. Något som författarna ansåg som en brist var att det inte 

fanns någon checklista för kvantitativa icke-experimentella studier. Författarna använde sig

checklistan för kvasiexperimentella studier till alla kvantitativa artiklar, vilket kan vara en 

svaghet för denna studie. Checklistorna var enkla att följa trots att det var första gången som

denna metod användes av författarna.  

Till denna studie har både kvalitativa och kvantitativa artiklar bearbetats. Författarna till 

denna studie tror inte att det har påverkat resultatet i någon riktning eftersom alla artiklarna 

visar på liknande data. Författarna tror att detta har berikat resultatet, då man kommer åt

aspekter av fenomenet med hjälp av olika metoder. De kvantitativa artiklarna som till stor de

bygger på s

fe

olika studierna som inte är

studie. I de kvalitativa artiklarna där intervjuer gjorts når man istället ett annat djup, och man 
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kommer åt sjuksköterskornas upplevelser och känslor och kan få en djupare förståelse fö

detta problem.  

 

4.4 Allmän diskussion 

r 

 

n. På 

 

eflektera och finna 

e ger förhoppningsvis en högre kvalité på vården och nöjdare patienter. En studie 

 

tt behov av att titta på organisationens strukturella 

 

ur 

lösa dessa problem på (Hewitt, 2002). Både lärare och litteratur talar om att sjuksköterskan 

I Sverige har vi Socialstyrelsen som verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg 

av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Socialstyrelsens vision är ett samhälle 

som ser hela människan. I Folkhälsorapporten av Socialstyrelsen (2005) talas om en särskild

form av stress som dels är yrkesrelaterad, dels hänger samman med yrken som innebär 

mycket kontakt med och ansvar för andra människor, exempelvis vård- och omsorgsyrke

en stressfylld arbetsplats och i en hektisk arbetsmiljö, kan det finnas lite tid för reflektion av

etiska aspekter i det dagliga arbetet, och problem kan bli förbisedda. Flera studier (Doane, 

2002; Kälvemark et al., 2004; Austin, 2003) belyser behovet och vikten av reflektion för att 

bearbeta etiskt svåra situationer. Att ha tid och möjlighet att planera, r

mening i sitt jobb påverkar sannolikt sjuksköterskans välbefinnande (Bégat et al., 2005; 

Laabs, 2005). Det borde ligga ett större intresse för detta problem hos arbetsgivaren, friskare 

medarbetar

(Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005) visar på att engagerade och motiverade sjuksköterskor 

har minde sjukfrånvaro. Dessutom är det en ekonomisk fråga då höga sjukskrivningstal är en 

stor kostnad för arbetsgivaren.  

Med hänsyn till den ökade oron för personalbrist bland sjuksköterskor och svårigheten att 

rekrytera sjuksköterskor inom alla vårdsektorer, finns ett behov att titta på vårdpersonalens

hälsa. Om vård anses som en moral aktivitet och sjuksköterskor behöver känna att de gör 

någonting moraliskt bra och rätt, finns e

hinder för att sköterskan ska kunna handla därefter.  

 

Utbildning 

Sjuksköterskeutbildningen genomsyras av fortfarande lite av ett ”Florence Nightingale”

perspektiv. Litteratur och lärare talar mer om hur sjuksköterskeyrket borde vara snarare än h

situationen faktiskt ser ut idag. Realism måste genomsyra utbildningen och litteraturen, och 

man måste göra sjuksköterskan medveten om de olika hinder och problem hon/han kan stöta 

på i rollen som sjuksköterska. Man måste också ta upp olika sätt som man kan förhindra och 
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ska vara patientens advokat och alltid se till patients behov och bästa, men verkligheten är 

mer komplex än så. Det är sällan sjuksköterskan får möjlighet att ge patienten den vård 

on/han tycker att patienten förtjänar. Kelly (1998) beskriver känslorna som de 

nyexaminerade sjuksköterskorna kände, och den maktlöshet att förändra upplevdes som 

 vara de sjuksköterskor de drömde om att vara.  

 

 

er 

as 

dt, 2001). 

tt det skall ges en god vård i dagens Sverige ligger nog i allas intresse. Att få utöva sitt yrke 

med stolthet och med bibehållen hälsa ligger i alla sjuksköterskors och 

studerandes intresse. Om vi skulle leka med tanken att de sjuksköterskor som 

ch 

h

hinder för att de skulle kunna

Utbildning och litteratur talar även om att sjuksköterskan ska empower∗ patienten. Hewitt 

(2002) talar om att detta dock kan vara svårt att genomföra eftersom sjuksköterskan ofta 

befinner sig i en position som försvårar detta. För att sjuksköterskan ska vara i en position att 

göra det möjligt att empower patienten, måste sjuksköterskan först själv bli empowered.

 

Flera studier (Doane, 2002; Kälvemark et al., 2004; Austin, 2003) belyser behovet och vikten

av reflektion för att bearbeta etiskt svåra situationer. Att inse att det finns olika sätt att 

resonera i etiska dilemman skulle kunna hjälpa sjuksköterskorna att bättre förstå sin egen 

process av etiskt beslutfattande och skapa en större beredskap för relaterade situationer.  

Träning/utbildning av personal i etisk teori och beslutsfattande behövs för att göra dem m

medvetna och kompetenta i moraliska frågor (Sporrong et al., 2006). 

Personal måste också ha möjlighet att få kontinuerlig och fortlöpande utbildning. Personal 

behöver mer arbetstid avsatt till detta hellre än att använda lediga dagar. Sjuksköterskor måste 

ha ett antal dagar varje år som de kan använda för professionellt utvecklande aktiviteter 

(Erlen, 2001). 

 

Implikationer för omvårdnad 

Om sjuksköterskor inte kan leva upp till grundläggande skyldigheter mot sina patienter, hot

hela essensen av mänsklighet och omvårdnad (Nortve

A

sjuksköterske

lämnar sitt yrke på grund av moralisk distress, är de som verkligen känner engagemang o

ett moraliskt ansvar och har en vilja att göra rätt och gott, de med en stor portion empati, vart 

hamnar vi då? Vem kommer att bevaka patienternas intressen? Vad händer med vårdens 

kvalité och i det långa loppet, vem vill utbilda sig till sjuksköterska? Hur långt är det legitimt, 

ur en etisk synpunkt, att bortse från vad som är essentiellt bra vård för patienterna? 
                                                 
∗ Empower – Hjälpa patienten att hjälpa sig själv 
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Med denna litteraturstudie som visar på faktorer och konsekvenser, men även möjligheter ti

förändring hoppas vi att intresset är väckt för fortsatt forskning inom ämnet, och 

förhoppningsvis framtida förbättringar. 

 

ll 

r 

är 

an följer sjuksköterskor under tid för att se om kliniska supportgrupper fungerar för att 

ver 

st, 

ellan olika länder och 

Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom moral distress behövs, det finns relativt få studier idag som belyse

detta området, utifrån denna studies resultat verkar dock detta fenomen vara mycket vanligt 

inom sjuksköterskeyrket. Förslag till studier är longitudstudier eller uppföljningsstudier d

m

hjälpa sjuksköterskorna att hantera moral distress och reducera moral distress och 

konsekvenserna av detta i arbetet. Studier där man låter sjuksköterskorna föra dagbok ö

eventuella dagliga problem relaterade till moral distress för att få reda på mer om förekom

frekvens och intensitet. Studier på flera yrkeskategorier av sjuksköterskor, inte enbart 

sjuksköterskor inom slutenvården, där man kan jämföra vilka områden inom vården som är 

värst drabbade. Studier där man jämför frekvensen och intensiteten m

olika sjukvårdssystem, för att se om det är någon modell som fungerar bättre för att kunna 

förebygga och hantera moral distress, att man kan ta hjälp och lära av varandra.  
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Bilaga 1. Resultattabell 
Författare Titel Land Typ av 

studie 
Metod/analys Deltagare Huvudresultat Kvalité 

Bégat, I. et 
al. 2004 
 

Comparative 
study of 
perceptions of 
work environment 
and moral 
sensitivity among 
Japanese and 
Norwegian nurses 
 

Japan och 
Norge 
 

Kvantitativ 
 

Enkäter/ 
Demographic 
data, Work 
Environment 
Questionarie 
(WEQ), Moral 
Sensitivity 
Questionnarie 
(MSQ) 
 
SPSS – 
Crohnbachs 
Alfa, 
Spearmans rank 
Correlation, 
Mann-Whitney 
U-test 
 

Klusterurval 
 
Norge: n= 71 
Svarsfrekvens: 37% 
 
Japan: n= 138 
Svarsfrekvens: 48,5% 
 

Pekar på att det finns ett starkt 
samband mellan arbetsmiljö och 
moral känslighet. Sjuksköterskor i 
både Norge och Japan upplevde 
moral stress i sin arbetsmiljö, men 
de bakomliggande faktorerna är 
olika i de olika sociokulturella 
grupperna. 
 

Styrka: Validitet och 
reliabilitet är diskuterad. 
Bortfallsanalys finns. 
Dataanalys välbeskrivet. 
Etiska överväganden finns. 
Svaghet: Låg 
svarsfrekvens.  

Kelley B. 
1998 

Preserving moral 
integrity: a follow-
up study with new 
graduate nurses 

USA Kvalitativ Intervjuer 
 
Grounded 
Theory 

Bekvämlighetsurval – 
uppföljningsstudie 
 
n= 22 
Svarsfrekvens: 96% 
 

Moral distress var en konsekvens 
av ansträngningarna att försöka 
bevara moral integritet. Det är 
också resultatet när man tror att 
man inte lever upp till sin egen 
moraliska övertygelse. Moral 
distress ledde främst till självkritik 
och skuldbeläggning av sig själv. 

Styrka: Hög svarsfrekvens. 
Metoddiskussion finns. 
Trovärdighet, överförbarhet 
och generaliserbarhet 
diskuteras. Etiskt 
övervägande finns. 
Svaghet: Bias inte 
diskuterat. 

Doane, 
G.A.H. 
2002 
 

Am I still ethical? 
The socially-
mediated process 
of nurses' moral 
identity 
 

Kanada 
 

Kvalitativ 
 

Fokusgrupper 
 
Grounded 
theory 
 

Strategiskt och 
snöbollsurval 
 
n= 19 fokusgrupper 
med 2-7 deltagare i 
varje grupp 

Beskriver att sjuksköterskors 
moraliska identitet är berättande, 
dialogisk, relationsberoende och 
kontextuell. Belyser också vikten 
av reflektion och inre dialog i 
etiska situationer. 
 

Styrka: Dataanalys 
välbeskrivet. Studiens och 
forskarnas tillförlitlighet 
diskuterad. Etiska 
överväganden finns. 
Svaghet: Antal deltagare 
inte beskrivet. Bias inte 
diskuterat. 

Severinsson Factors Norge Kvantitativ Enkäter/ Job Bekvämlighetsurval Det fanns ett signifikant samband Styrka: Reliabilitet 



E. & 
Hummelvoll 
J.K. 2000 

influencing job 
satisfaction and 
ethical dilemmas 
in acute 
psychiatric care 

Satisfaction, 
Work 
Environment 
Questionnarie 
(WEQ), Moral 
Sensitivity 
Quetionnarie 
(MSQ) 
 
SPSS - 
Beskrivande 
statistik, 
Speraman,s 
rank korrelation 

 
n= 23 
Svarsfrekvens: 85,2% 
 
Bortfall 
n= 4 

mellan upplevelser av 
tillkortakommanden och etiska 
konflikter, ett statistiskt samband 
mellan tillfredsställelse med 
arbetet och etisk konflikter, ett 
statistiskt samband mellan 
tillfredsställelse med arbetet och 
följa regler och föreskrifter. 

beräknad och validitet 
diskuterad. 
Generaliserbarhet 
diskuterad. Standardiserade 
instrument har använts. 
Dataanalys välbeskrivet. 
Svaghet: Bias inte 
diskuterat. 
Bekvämlighetsurval. Ingen 
bortfallsanalys. 

Ferrell B.R. 
2006 
 

Understanding the 
Moral Distress of 
Nurses Witnessing 
Medically Futile 
Care 
 

USA 
 

Kvalitativ 
 

Skrivna 
berättelser 
 
Innehållsanalys 
 
 

Bekvämlighetsurval 
 
n= 108 sjuksköterskor 
inom akutvård, 
intensivvård och 
onkologi 
 
Svarsfrekvens: 54% 

Sjuksköterskor inom onkologi, 
akutmedicin, och intensivvård 
konfronteras varje dag med 
patienter och familjer som drabbas 
av den livshotande sjukdomar. 
Utförandet av medicinsk 
livsuppehållande vård då patienter 
är klart döende upplevs som 
bidragande till onödigt lidande för 
patienterna och en nekar patienten 
en värdig död, dessa känslor leder 
till moral distress. 
 

Stryka: Urval, bortfall, 
dataanalys är välbeskrivna. 
Etiska överväganden finns. 
Trovärdighet och 
tillförlitlighet diskuteras. 
Svaghet: Bias diskuteras 
inte. 

Varcoe C. et 
al. 2004 

Ethical practice in 
nursing: working 
the in-betweens 

Kanada Kvalitativ Fokusgrupper/ 
Konstruktivt-
Tolkande 
paradigm 
 
Tematisk 
analys 

Urval med hjälp av 
nyckelpersoner 
 
n= 87 

Sjuksköterskor beskriver etik i sitt 
arbete som ett sätt att vara. Att 
arbeta som moraliska agenter 
involverade att arbeta i en 
skiftande moral omgivning, och 
arbeta mellan sina egna värden och 
organisationens värden, sina egna 
värden och andra värden, mellan 
konkurrerande värden och 
intressen. 

Styrka: Bortfallsanalys 
finns. Etiska överväganden 
finns. Dataanalys 
välbeskriven. Studiens 
tillförlighet är diskuterad. 
Svaghet: Bias diskuteras 
inte. Reabilitet och validitet 
vagt beskrivet. 

Corley M.C. 
et al. 2001 

Development and 
evaluation of a 

USA Kvantitaiv Enkäter/ Moral 
distress Scale 

Bekvämlighetsurval  
 

Det första testet av MDS gav bevis 
för validitet och reliabilitet. 

Styrka: Dataanalys 
välbeskriven. Reliabilitet 



moral distress 
scale. 

 
Faktorananlys 

(1) Test-retest n= 35 
(2) Kontrastgrupper n= 
50 
(3) Ytterligare testning 
n= 214 

Instrumentet är lämpligt för att 
mäta moral distress hos 
sjuksköterskor som vårdar vuxna 
på sjukhus, andra instrument 
behövs för sköterskor som jobbar i 
andra miljöer. 

och validitet beräknad och 
diskuterad. 
Generaliserbarhet 
diskuterad. 
Svaghet: Ingen 
bortfallsanalys. Bias 
diskuteras inte. 
Bekvämlighetsurval. Inga 
etiska överväganden. 

Austin W. 
et al. 2003 

Unable to answer 
the call of our 
patients: mental 
health nurses 
experience of 
moral distress 

USA Kvalitativ Intervjuer 
 
Hermeneutisk 
fenomonologisk 
vinkel på 
analysen 

Snöbollsurval 
 
n= 6-9 deltagare från 
varje yrkesgrupp. 
(Läkare, Ssk, 
psykologer, 
socialarbetare och 
vårdbiträden.) 

Deltagarna fick beskriva 
vårdsituationer och upplevelser 
som bidrog till moral distress. 
Känslor av moral distress beskrevs 
som frustration, ilska, hjälplöshet, 
förtvivlan och skuld. 

Styrka: Lättbegriplig, 
beskriver det aktuella 
området. Etiskt 
övervägande finns. 
Dataanalys och resultat 
välbeskrivet. 
Svaghet: Exakt antal 
deltagare saknas. Ingen 
bortfallsanalys. Ingen 
metoddiskussion. 
Tillförlitlighet inte 
diskuterad. 

Gutierrez 
K.M 2005 

Critical care 
nurses’: 
Perceptions of and 
responses to moral 
distress 

USA Kvalitativ Intervjuer 
 
Grounded 
theory 

Bekvämlighetsurval 
Intensivvårdssköterskor 
 
n= 12 
 

Studien visar hur deltagarna 
påverkades av konflikter, 
värderingar, förhinder att agera 
och effekter av moral distress. 
Majoriteten av de sjuksköterskor 
som intervjuats upplevde moral 
distress. Huvudfaktorn var 
utförande av alltför aggressiva 
behandlingar. De hävdade dock att 
deras erfarenheter av moral 
distress inte påverkade 
patientvården. 

Styrka: Författarens 
tillförlitighet diskuterad. 
Bias och studiens 
begränsningar diskuterad. 
Välbeskriven 
urvalsprocedur. Studiens 
tillförlitlighet, 
överförbarhet och 
trovärdighet diskuterad 
Etiskt övervägande finns. 
Dataanalys välbeskriven. 
Svaghet Bortfall saknas. 

Zuzelo P.A. 
2007 

Exploring the 
moral distress of 
registered nurses 

USA Kvalitativ Enkäter med en 
öppen fråga/ 
Moral Distress 
Scale (MDS) 
 
Tematisk 

Bekvämlighetsurval 
 
n= 100 

Sjuksköterskor inom den direkta 
vården med inneliggande patienter 
upplever moral distress associerat 
till flera kliniska händelser, t.ex. 
tillhandahållande av 
livsuppehållande vård, onödig 

Styrka: Studiens 
tillförlitlighet, 
överförbarhet och 
trovärdighet diskuterad 
Urvalsprocessen är väl 
beskriven. Dataanalys är 



analys provtagningar, följa anhörigas 
önskningar istället för patientens. 
Sjuksköterskor har ingen eller lite 
utbildning rörande etik. 
Sjuksköterskor vänder sig till 
avdelningschefer med dessa 
problem. Sjuksköterskor 
efterfrågar stödformer för att 
diskutera dessa problem. 

väl beskriven. Etiskt 
övervägande finns. 
Metoddiskussion finns. 
Styrka, generaliserbarhet 
och klinisk betydelse 
diskuterad. 
Svaghet: Vag 
bortfallsanalys. 

Kälvemark 
S. et al. 
2004 

Living with 
conflicts-ethical 
dilemmas and 
moral distress in 
the health care 
system 

Sverige Kvalitativ Fokusgrupper 
 
Presenterade 
citat 

Strategiskt urval med 
hjälp av nyckelpersoner 
 
Fokusgrupper med 5-7 
deltagare i varje 
(Läkare, SSK, USK, 
Apotekspersonal) 

Alla personalkategorier hade 
erfarenheter av moral distress. 
Personal upplever moral distress i 
vissa situationer, även om de följer 
sin moraliska övertygelse. T.ex. 
om de bänder på regler genom sitt 
handlande. 
 

Styrka: Etiska 
övervägelser finns. 
Studiens tillförlitlighet, 
överförbarhet och 
trovärdighet diskuterad. 
Metoddiskussion finns. 
Svaghet: Antal deltagare 
inte angivet.  

Lützén K. et 
al. 2006 

Developing the 
concept of moral 
sensitivity in 
health care 
practice 

Sverige Kvantitativ Enkäter/ Moral 
sensitivity 
questionnarie 
(MSQ) 
 
Faktoranalys 

Bekvämlighetsurval 
 
n= 278  
 
A: 123 
 
B:155  
Svarsfrekvens: 84% 
 

Tre faktorer identifierades – en 
känsla av moral börda, moral 
styrka och moral skyldighet, dessa 
verkar begreppsmässigt stå i 
förhållande till varandra, vilket 
indikerar att moral känslighet 
innebär fler dimensioner än bara 
kognitiv kapacitet, speciellt 
känslor, uppfattning, moral 
erfarenhet och skicklighet. 

Styrka: Bortfallsanalys 
finns. Reliabilitet och 
validitet är diskuterad. 
Generaliserbarhet 
diskuterad. 
Metoddiskussion finns. 
Hög svarsfrekvens i grupp 
B. 
Svaghet: Bortfallsantal inte 
angivet i grupp A. 
Bekvämlighetsurval. Etiskt 
övervägande inte beskrivet. 
Bias inte diskuterat. 

Sundin-
Huard D. & 
Fahy K. 
1999 

Moral distress, 
advocacy and 
burnout: 
Theorizing the 
relationships 

Australien Kvalitativ Ostrukturerade 
intervjuer 
 
Konstruktivt-
Tolkande 
paradigm 
 
Tematisk 
analys 

Strategiskt urval 
 
n= 10 

Upprepade misslyckade försök att 
uppnå vad sjuksköterskorna 
upplever är etiskt önskvärda utfall 
av situationer, resulterar i känslor 
som ilska, frustration och moralisk 
förolämpning. Den moral distress 
som sjuksköterskorna känner och 
upprepningen av etiska dilemman 
leder till utbrändhet. 

Styrka: Etiskt 
godkännande finns. Brister 
och begränsningar med 
studien diskuteras. 
Resultatet återfört till 
deltagarna och innehållet 
godkänt.  
Svaghet: Bias inte 
diskuterat. Ingen 



metoddiskussion. 
Laabs C.A. 
2005 

Moral problems 
and distress 
among nurse 
practitioners in 
primary care 

USA Kvantitativ Enkäter 
 
SPSS 

Konsekutivt urval 
 
n= 71  
Svarsfrekvens: 37% 
 

Inte lika många distriktssköterskor 
rapporterade att de mötte etiska 
frågor eller kände distresskänslor 
som litteraturen skulle föreslå.  
DSK upplever oftast samma typer 
av moraliska problem som 
sjuksköterskor inom akutvård. 
DSK rapporterade att oavsett typ 
av moraliskt problem eller etisk 
fråga resulterade distressen i 
frustration och maktlöshet. 

Styrka: Reliabilitet och 
validitet är diskuterad. 
Bortfallsanalys finns. 
Trovärdighet och 
generaliserbarhet 
diskuterad. Klinisk 
betydelse diskuterad. 
Metoddiskussion finns. 
Urvalsprocess 
välbeskriven. Dataanalys 
välbeskriven. 
Svaghet: Låg 
svarsfrekvens. Inget etiskt 
övervägande. Nytt 
instrument. 

Lützén K. et 
al. 2003 

Moral stress: 
synthesis of a 
concept 

Sverige Kvalitativ Hypotetisk-
deduktiv analys 
av två studier 

Bekvämlighetsurval 
Psykiatrisk 
hemsjukvårds studie: 
Fokusgrupp med 15 
sjuksköterskor 
 
Intensivvårdsstudie: 
Intervjuer med 36 
sjuksköterskor 

Hypotesen är att stress innehåller 
moraliska komponenter och att 
moral stress är resultatet då en 
person inte kan handla utifrån sin 
moraliska känslighet på grund av 
uppfattade yttre begränsningar. 
Hypotesen kan verifieras. 

Styrka: Metoddiskussion 
finns. Etiskt övervägande 
finns. Trovärdighet är 
diskuterad. Urvalet och 
information om studierna 
välbeskrivet. 
Svaghet: 
Andrahandsanalys.  

Cronqvist 
A. et al. 
2004 

Caring about – 
caring for: Moral 
obligations and 
work 
responsibilities in 
intensive care 
nursing. 

Sverige Kvalitativ Intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Urval med hjälp av 
nyckelpersoner  
n= 36  

Arbetssituationen för 
sjuksköterskorna visade sig vara 
komplicerad. De hade svårt att 
balansera yrkets ansvarsområden 
och moraliska skyldigheter. 

Styrka: Dataanalys tydligt 
beskriven, likaså urval och 
tillvägagångssätt. 
Diskussion och slutsats 
tydlig. 
Svaghet: Etiskt 
övervägande finns ej. 
 



Ahern K. et 
al. 2002 

Beliefs of nurses 
who were 
involved in a 
whistle blowing 
event. 

Australien Kvantitativ Enkäter 
 
Pearson’s 
Correlation, 
Matrix 
One-way 
ANOVA, 
faktoranalys 

Slumpmässigt urval  
n= 95  
 
(500 ssk. motsvarade 
studiens syfte) 

Studien visar att det finns 2 
grupper av ssk., de som anmäler 
felaktigheter och de som inte gör 
det beroende på hur man uppfattar 
sin profession. Studien visar också 
att det kan uppfattas som riskfyllt 
att anmäla. 

Styrka: Reliabilitet 
beräknad och validitet 
diskuterad. Bortfallsanalys 
finns. Studiens 
begränsningar diskuterade. 
Svaghet: Stort bortfall, låg 
svarsfrekvens. Ojämn 
fördelning av grupperna. 
 

Gardulf A. 
et al. 2005 

Why do nurses at 
a university 
hospital want to 
quit their jobs? 

Sverige Kvantitativ Enkäter/ The 
Huddinge 
University 
Hospital Model 
Questionnarie 
(HMQ) och The 
Quality Work 
Competence 
(QWC) 
 
Mann-Whitney 
U-test, Kruskal-
Wallis test 

Klusterurval 
 
n= 833  
Svarsfrekvens: 51% 
 

Ungefär hälften av de tillfrågade 
sjuksköterskorna hade intentioner 
att säga upp sig från nuvarande 
jobb. Oftast av missnöje med 
lönen och psykologiskt 
ansträngande och stressfullt jobb. 
De som tänkte sluta upplevde 
högre arbetsrelaterad utmattning 
och en sämre kvalitet på 
omvårdnaden. 

Styrka: Etiskt övervägande 
finns. Reliabilitet beräknad 
och validitet diskuterad. 
Bortfallsanalys finns. 
Tillförlitlighet och tolkning 
av resultat diskuterad.  
Svaghet: Ett av 
instrumenten var nytt. 
Ganska stort bortfall.  

Corley M.C. 
et al. 2005 

Nurse moral 
distress and 
ethical 
environment 

USA Kvantitativ Enkäter/ Moral 
Distress Scale 
(MDS), Ethical 
Environment 
Questionnarie 
 
SPSS 

Bekvämlighetsurval 
 
n= 106 sjuksköterskor 
Svarsfrekvens: 62% 
 

Det fanns ett statistiskt sambandet 
mellan frekvensen (hur ofta) och 
intensiteten (hur starkt de 
påverkades i arbetet och privat av 
dessa känslor) av moral distress. 
Ålder hade ingen betydelse för 
intensiteten av moral distress. Ras 
hade betydelse för intensiteten av 
moral distress, där afroamerikaner 
uppgav att de upplevde moral 
distress intensivare.  

Styrka: Hög svarsfrekvens. 
Reliabilitet beräknad och 
validitet diskuterad. Etiskt 
övervägande finns.  
Svaghet: Ingen 
bortfallsanalys. Ingen 
metoddiskussion. Bias inte 
diskuterat. 
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