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SAMMANFATTNING 

Avhandlingen omfattar fyra delstudier och har som övergripande syfte att 

beskriva syn på samvete, samvetsstress (stress relaterat till dåligt 

samvete) och utbrändhet och undersöka sambanden dem emellan samt 

att belysa innebörder i den levda erfarenheten av dåligt samvete hos 

sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden i kommunal 

äldreomsorgs särskilda boenden. Delstudie I-III bygger på data insamlad 

via enkäterna ”Syn på samvete” (Perceptions of Conscience Questionnaire 

PCQ), ”Samvetsstress” (Stress of Conscience Questionnaire SCQ) och 

”Ubrändhet” (Maslach Burnout Inventory MBI) från 50 sjuksköterskor 

och 96 undersköterskor/ vårdbiträden i en kommuns särskilda boenden 

för äldre. Delstudie IV bygger på data från intervjuer med sex 

sjuksköterskor och sex undersköterskor/ vårdbiträden (n=12) utvalda 

bland dem som tidigare besvarat frågeformulären.   

 

I delstudie I studerades sambandet mellan syn på samvetet (PCQ) och 

samvetsstress (SCQ). Multivariat kanonisk korrelationsanalys visade på 

två samband (med 25.6% respektive 17.8% förklarad varians). Första 

sambandet utgjordes av samband mellan att behöva döva sitt samvete och 

samvetsstress relaterat till yttre krav. Detta tolkades som att behöva döva 

sitt samvete för att kunna samarbeta med medarbetare. Andra sambandet 

utgjordes av samband mellan att behöva döva sitt samvete och 

samvetsstress relaterat till inre krav. Detta tolkades som att behöva döva 

sitt samvete för att kunna känna sig som god vårdpersonal. 

 

I delstudie II studerades sambandet mellan samvetsstress (SCQ) och 

utbrändhet (MBI) och mellan syn på samvete (PCQ) och utbrändhet 

(MBI) med kanonisk korrelationsanalys. Sambandet mellan samvetsstress 

och utbrändhet (43.6% förklarad varians) indikerade att upplevelser av att 
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inte räcka till och att vara utsatt för motstridiga krav var starkt 

korrelerade till utbrändhet. Sambandet mellan syn på samvete och 

utbrändhet (33.9% förklarad varians) indikerade att känna sig tvungen att 

döva sitt samvete var starkt korrelerat till utbrändhet. 

 

Delstudie III är en deskriptiv studie där syftet var att beskriva, jämföra 

och förutsäga mönster i syn på samvete (PCQ), samvetsstress (SCQ) och 

utbrändhet (MBI) hos sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden 

med hjälp av parameterestimering och regressionsanalys (PLSR). 

Resultatet visade att variabler i PCQ och SCQ förklarade 41.9% av 

variansen i yrkestillhörighet (”sjuksköterska” respektive 

”undersköterska/vårdbiträde”). Resultaten visade att både sjuksköterskor 

och undersköterskor/vårdbiträden huvudsakligen uppfattade samvetet 

som en tillgång och inte som en börda i arbetet. För båda yrkesgrupperna 

var det som genererade mest samvetsstress att inte hinna ge den vård de 

anser att den boende behöver och att vårdarbetet är så krävande att 

privatlivet påverkas. Skillnaderna i yrkestillhörighet som framkom mellan 

dessa två grupper tolkades som att sjuksköterskor visade på en känslighet 

för förväntningar och krav från omgivningen och 

undersköterskor/vårdbiträden använde samvetet som en vägledare i 

arbetet. 

 

Delstudie IV är en kvalitativ studie där syftet var att belysa innebörder i 

sjuksköterskors respektive undersköterskor/vårdbiträdens levda 

erfarenhet av dåligt samvete i sitt arbete vid den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boenden. Data samlades in genom narrativa 

intervjuer angående situationer i arbetet som medförde dåligt samvete. 

Intervjuerna tolkades med hjälp av fenomenologisk-hermeneutisk metod. 

Resultatet visade att innebörder i sjuksköterskors levda erfarenhet av 
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dåligt samvete i arbetet är att vara fångad i en känsla av maktlöshet och 

att vara otillräcklig. De upplever att de sviker förväntningar från de 

boende, de närstående, personalen och sig själva genom sin maktlöshet, 

feghet och inkompetens. Innebörder i undersköterskors/vårdbiträdens 

levda erfarenhet av dåligt samvete i arbetet är att vara hindrade att utföra 

den vård de önskar utföra beroende på givna och fastställda villkor och att 

vara otillräcklig; de sviker de boende och sig själva genom felaktiga 

arbetsvillkor, sin feghet och försumlighet.  

 

Den sammantagna förståelsen av delstudierna är att det finns samband 

mellan samvetsstress och utbrändhet hos sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden i den kommunala äldreomsorgens 

särskilda boenden. Upplevelser av otillräcklighet, maktlöshet och att 

känna sig hindrad visar sig i situationer där de har dåligt samvete. När 

andras normer eller de fastslagna villkoren för arbetet inte stämmer 

överens med egna värderingar och normer kan det medföra att 

sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden inte kan uppleva sig 

som goda medarbetare och god vårdpersonal.  

 

Nyckelord: samvete, samvetsstress, sjuksköterskor, undersköterskor, 

uppfattningar, utbrändhet, vårdbiträden.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

The overall aim of this thesis is to describe perception of conscience, 

stress of conscience (stress related to troubled conscience) and burnout 

and to explore their connections and to illuminate meanings of the lived 

experience of troubled conscience in one’s work among registered nurses 

(RNs) and nurse assistants (NAs) in municipal residential care for older 

people. The thesis comprises four studies. Studies I-III are based on data 

from the questionnaires “Perceptions of Conscience Questionnaire” 

(PCQ), “Stress of Conscience Questionnaire” (SCQ) and “Maslach Burnout 

Inventory” (MBI) from 50 RNs and 96 NAs working in residential care for 

the elderly in a municipality. Study IV is based on interview data from six 

RNs and six NAs selected from the 146 who participated in the 

questionnaire study.      

 

In study I the relationship between perceptions of conscience (PCQ) and 

stress of conscience (SCQ) was explored. Multivariate canonical 

correlation analysis showed two relationships explaining noteworthy 

amount of the shared variance by themselves (25.6% & 17.8%). One 

relationship was shown between having to deaden one’s conscience and 

stress of conscience related to external demands which was interpreted as 

having to deaden one’s conscience in order to be able to collaborate with 

co-workers. The second relationship was shown between having to deaden 

one’s conscience and stress of conscience related to internal demands 

which was interpreted as having to deaden one’s conscience in order to be 

able to feel as a good healthcare professional. 

 

In study II the relationships between stress of conscience (SCQ) and 

burnout (MBI) and perceptions of conscience (PCQ) and burnout (MBI) 

were explored conducting multivariate canonical correlation analyses. The 
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relationship between stress of conscience and burnout (43.6% explained 

variance) indicated that experiences of shortcomings and of being 

exposed to contradictory demands are strongly related to burnout. The 

relationship between perceptions of conscience and burnout (33.9% 

explained variance) indicated that deadening and suppressing one’s 

conscience is strongly related to burnout. 

 

In study III the aim was to describe, compare and predict patterns of 

perceptions of conscience (PCQ), stress of conscience (SCQ) and burnout 

(MBI) in relation to professional belonging (RNs/NAs) through parameter 

estimation and partial least square regression (PLSR). The PLSR showed 

that variables in PCQ and SCQ explained 41.9% of the variance in 

professional belonging. Both RNs and NAs perceived conscience as an 

asset and a guide and not as a burden in their work. Lack of time and the 

demands of work influencing home life were the situations related to the 

highest stress of conscience for both RNs and NAs. Differences in the 

predictive patterns for professional belonging was interpreted as that RNs 

showed sensitivity to expectations and demands and that NAs used their 

conscience as a guide in their work.  

 

Study IV is a qualitative study where meanings of RNs’ and NAs’ lived 

experience of troubled conscience in their work in municipal residential 

care for older people were illuminated. Data was collected by narrative 

interviews involving situations at work that entailed troubled conscience. 

The interviews were interpreted with a phenomenological hermeneutic 

method. The findings showed that meanings of the RNs’ lived experience 

of troubled conscience in their work are of being trapped in feelings of 

powerlessness and a sense of being inadequate. They feel they are failing 

to live up to expectations from residents and their families, colleagues and 
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themselves because of feelings of powerlessness, cowardice and 

incompetence. Meanings of NAs’ lived experience of troubled conscience 

in their work are a sense of being hindered in providing the level of care 

they would like to provide because of pre-determined conditions and by 

feelings of being inadequate. They are betraying the residents and 

themselves by accepting inadequate working conditions and through their 

own perceived sense of cowardice and negligence.  

 

The conclusion of these studies is that stress of conscience is related to 

burnout among RNs and NAs in municipal residential care for elderly. 

Experiences of inadequacy, powerlessness and feelings of being hindered 

are shown in situations where they have troubled conscience. When the 

norms of others and/or the pre-determined conditions do not correspond 

to their own values and norms it may result in the feeling that they cannot 

perceive themselves as good healthcare professionals.   

  

 

Keywords: burnout, conscience, elderly care, nurse assistants, 

perceptions, registered nurses, stress of conscience.  

 



 9 

ORIGINALARTIKLAR 

Avhandlingen baseras på följande artiklar som refereras i texten med 

respektive romersk siffra. 

 

I    Juthberg C, Eriksson S, Norberg A & Sundin K. Perceptions of 

conscience in relation to stress of conscience. Nursing Ethics 

2007, 14 (3), 329-343. 

  

II Juthberg C, Eriksson S, Norberg A & Sundin K. Perceptions of 

conscience and stress of conscience in relation to burnout 

among care providers in older people. Journal of Clinical 

Nursing 2008, 17 (13), 1897-1906. 

 

III Juthberg C, Eriksson S, Norberg A & Sundin K. Perceptions of 

conscience, stress of conscience and burnout among registered 

nurses and nurse assistants in municipal residential care of 

older people. Submitted. 

 

IV Juthberg C & Sundin K. The meaning of registered nurses’ 

respective nurse assistants’ lived experience of troubled 

conscience in their work in municipal residential elderly care. 

Submitted. 

 

 

Artiklarna har kopierats med tillstånd från respektive tidskrift. 



 10 

INLEDNING 

Avhandlingen är en del i projektet ”Samvetsstress i vården” som bedrivs 

vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitetet (Lützén et al. 2006; 

Glasberg 2007; Dahlqvist 2008). Projektet initierades och leds av 

professor emerita Astrid Norberg, och fokuserar samvete i vården, den 

stress som har samband med ett dåligt samvete (samvetsstress) och vidare 

hur samvetet kan relateras till utbrändhet. I tidigare genomförda 

intervjuer om etiskt svåra situationer i vården berättade vårdpersonal om 

dåligt samvete utan att de var tillfrågade. Detta spontant omnämnda 

dåliga samvete i vården och en växande psykisk ohälsa bland 

vårdpersonal ledde till initieringen av projektet med följande hypotes: 

”Hög moralisk känslighet medför ökad risk för dåligt samvete. Reaktion 

på dåligt samvete (samvetsstress) är relaterad till uppfattning om 

samvetets ursprung, funktion och betydelse. Hög grad av inre styrka 

(resilience) och gott socialt stöd underlättar hantering av samvetsstress” 

(Norberg 2003; Norberg 2005). Det övergripande syftet med projektet är 

att pröva samband mellan samvetsstress och utbrändhet, belysa 

innebörden av att leva med samvetsstress, förstå hur samvetsstress 

utvecklas och eventuellt samvarierar med utbrändhet bland vårdpersonal. 

Vidare är syftet i projektet att pröva hur syn på samvete, moralisk 

känslighet, inre styrka och socialt stöd samvarierar med samvetsstress och 

utbrändhet. I projektet söks vidare en djupare förståelse av utbrändhet 

utifrån vårdpersonals upplevelser av att bli/vara utbränd eller hålla sig 

frisk relaterat till utbrändhet (Gustafsson et al. accepterad, Gustafsson & 

Strandberg accepterad). Utbrändhet studeras även utifrån olika 

perspektiv, till exempel arbetskamraters, arbetsledares och närståendes 

perspektiv (Ericson-Lidman et al. 2007; Ericson-Lidman & Strandberg 

2007; Glasberg et al. 2007b).  

 



 11 

Det finns många uppfattningar om samvete men projektet ”Samvetsstress 

i vården” syftar inte till att förklara vad samvete är. Avsikten är däremot 

att studera vilka uppfattningar och upplevelser vårdpersonal refererar till 

när de talar om samvete och belysa den stress som uppkommer genom 

dåligt samvete. För att uppnå syftet konstruerades därför två enkäter i 

projektet, ”Syn på samvete” (Dahlqvist et al. 2007) samt ”Samvetsstress” 

(Glasberg et al. 2006). Enkäten ”Syn på samvete” konstruerades utifrån 

idéer om samvetets betydelse, funktion och ursprung där synen på 

samvetet reflekteras. Enkäten ”Samvetsstress” konstruerades med syftet 

att vårdpersonal skulle skatta hur ofta i enkäten angivna svåra 

situationerna i vården förekommer och i vilken grad de ger dåligt 

samvete. Vidare har inom ramen för projektet en revidering av en enkät, 

”Moralisk känslighet”, (Lützén et al. 2006) genomförts som syftar till att 

fånga känslighet för etiska krav i vårdsituationer. 

 

 
Figur 1 Illustration över projektet ”Samvetsstress i vården”. Heldragna linjer anger 
föreliggande avhandlings fokus. 

 

 

Avhandlingar utgående från projektet har tidigare fokuserat samvetsstress 

och utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal i ett sjukvårdsdistrikt 

(Glasberg 2007), synen på samvete, moralisk känslighet och utbrändhet 

Moralisk känslighet 

Samvetsstress 
 

Inre styrka 
 

Socialt stöd 
 

Utbrändhet 
 

Syn på samvetet 
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inom psykiatrisk vård (Dahlqvist 2008) samt upplevelser av utbrändhet 

ur ett närstående- och medarbetarperspektiv (Ericson-Lidman 2008). 

Ytterligare en avhandling beträffande utbrändhet är planerad till 2009 

som fokuserar upplevelser av att bli/vara utbränd eller att hålla sig frisk 

relaterat till utbrändhet (Gustafsson et al. accepterad, Gustafsson & 

Strandberg accepterad).  

 

Föreliggande avhandling fokuserar syn på samvete, samvetsstress och 

utbrändhet hos sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden i 

kommunal äldreomsorgs särskilda boenden. 

 

BAKGRUND 

Arbetet för sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden inom 

äldreomsorgens särskilda boenden styrs av två lagar; socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Sjuksköterskor är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 

1998:531) och ansvarar för den omvårdnad som bedrivs för de äldre vid 

äldreomsorgens särskilda boenden. De gör även medicinska 

bedömningar, som de måste få gehör för hos läkare utanför den 

kommunala vårdorganisationen, eftersom läkarna inte är anställda av 

kommunen utan av landstinget (jfr Socialstyrelsen, 2002; Sveriges 

kommuner och landsting, 2005). Sjuksköterskorna har en konsultativ 

funktion med stundtals ansvar för många boenden vid flera enheter, 

ibland även över ett stort geografiskt område (jfr Kihlgren et al. 2003). 

Undersköterskor/vårdbiträden arbetar nära de äldre och utför omsorg 

enligt socialtjänstlagen och omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen 

på delegation från sjuksköterskor (SOSFS 1997:14). De sörjer för de äldres 

personliga omsorg och sociala aktiviteter samt städning och tvätt vid 

äldreboendet (Törnquist 2004; Szebehely 2005). Eftersom 
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undersköterskor/vårdbiträden är de som arbetar närmast de boende och 

därigenom har möjlighet att se och känna till deras behov är det många 

gånger undersköterskor/vårdbiträden som måste uppmärksamma de 

medicinska och omvårdnadsmässiga problemen (jfr Fahlström, 1999; 

Törnquist, 2004; Wreder, 2005) och rapportera dem vidare till ansvarig 

sjuksköterska.  

 

Att vara vårdpersonal i äldreomsorg  

Att vara vårdpersonal i äldreomsorg innebär att möta och vårda personer 

med stora omvårdnadsbehov där resurser för att tillgodose dessa behov 

till en allt mer åldrande befolkning med multipla sjukdomar har minskat 

(Socialstyrelsen 2008a). Ett flertal studier har visat att vårdpersonal inom 

äldreomsorg upplever sig vara otillräckliga i mötet med och omsorgen om 

de äldre då de inte har kunnat ge den vård de skulle vilja ge på grund av 

hög arbetsbelastning och tidsbrist (Häggström et al. 2004; Westin & 

Danielson 2006). De har inte kunnat leva upp till krav från 

organisationen, från de äldre och deras närstående, från kollegor eller till 

de krav som de ställer på sig själva utifrån sina ideal. Häggström och 

medarbetare (2004) fann att vårdpersonal upplevde stress och 

otillräcklighet när de ställdes inför ouppnåeliga krav. De beskrev en 

arbetssituation där en stor del av arbetstiden gick åt till kringuppgifter 

och inte till de äldre och där de ofta kände en oro för de boendes 

välbefinnande. Även Edberg och medarbetare (2008) fann att 

vårdpersonal upplevde stora påfrestningar när de inte hade resurser, 

möjligheter och förmåga att lindra lidande och öka de äldres livskvalitet. 

Flera studier visar på stress och otillfredsställelse i arbetet som 

vårdpersonal inom äldreomsorgen men också på att mötet med de äldre 

ger en känsla av tillfredsställelse (Zingmark 2000; Häggström 2005; 

Fläckman 2008). 
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Vården av äldre kan innebära stora etiska utmaningar för vårdpersonal 

där upplevelser av etiska problem och dilemman i den basala 

omvårdnaden har rapporterats. Exempel på etiskt svåra situationer är 

situationer där vårdpersonals omsorg hotar den äldres autonomi och 

integritet (Brodaty et al. 2003; Graneheim 2004), som t.ex. att hjälpa en 

person med demenssjukdom och störande beteende att duscha (Skovdahl 

et al. 2004) eller att hjälpa en svårt sjuk som inte vill äta (Jansson et al. 

1995). Sarvimäki och Stenbock-Hult (2004) beskriver sårbarhet hos de 

äldre såväl som hos vårdpersonalen som en utgångspunkt för etiken i 

äldrevården. De äldre kan på grund av sin nedsatta fysiska och psykiska 

kapacitet vara sårbara och utelämnade åt vårdpersonalens vilja till 

omsorg. Vårdpersonalens sårbarhet hänger samman med öppenhet och 

känslighet i mötet med den äldre. Detta kan utgöra en resurs eftersom det 

hjälper vårdpersonal att uppfatta den äldres behov och önskningar. Men 

känsligheten kan också göra vårdpersonalen sårbar och utelämnad. Att 

inte kunna möta de äldres behov kan ses som ett svek mot dem men också 

som ett svek mot vårdpersonalens egna ideal. Kristiansen och 

medarbetare (2006) intervjuade vårdpersonal inom gruppboenden för 

personer med demenssjukdom och beteendesymtom och fann att 

vårdpersonalen kände sig utsatta och otillräckliga och fick dåligt samvete 

för att de inte mötte de boendes behov tillfullo, och för att behöva 

använda våld i vårdsituationer. Vårdarna upplevde därmed att de svek 

både de boende och sig själva. Om vi inte kan svara upp mot det moraliska 

ansvaret gör vi våld på vårt samvete (Childress 1979).  

 

Samvete i vården 

Det finns många och till viss del motsägelsefulla beskrivningar av 

begreppet samvete, dess ursprung, funktion och betydelse. Gemensamt 
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för beskrivningar av samvete är dock att synen på samvetet uttrycker 

människans känsla av moraliskt ansvar (Jenkins & Elliott 2004). Det 

moraliska ansvaret har vi inför andra människor, inför Gud (Ratzinger 

2007) och för att upprätthålla vår egen värdighet inför oss själva 

(Childress 1979). Idag talas det också om ett ekologiskt samvete som 

hänvisar till vårt moraliska ansvar inför djur och natur (Lercher 2006; 

Meneses 2006).      

 

Samvetets moraliska funktion beskrivs inom filosofin av Heidegger 

(1962/1927) som ett tyst rop inom oss själva, ett rop från vår slumrande 

äkthet, om att vara oss själva och av Ricoeur (1992/1990) som en hjälp att 

pröva och bekräfta oss själva och vår moral. Inom vissa inriktningar av 

kristendomen betraktas samvetet tillhöra en persons heliga innersta, och 

både fungera som en guide och en domare. Samvetet råder oss hur vi ska 

agera och dömer våra utförda handlingar och försummelser (Hoose 1999). 

Løgstrup (1997/1956) lyfter fram samvetets avslöjande funktion där 

samvetet blottar våra sanna motiv för vårt handlande. Inom den 

psykologiska disciplinen diskuteras samvetets funktion för tillblivandet av 

vår personlighet (Allport 1955), där samvetet antas förvärvas genom 

inlärning. Freud (1989/1930) såg samvetet som ett införlivande av 

auktoriteters värderingar medan Fromm (1990/1947) beskrev samvetet 

som antingen auktoritärt eller humanistiskt, där det auktoritära samvetets 

röst är internaliserad utifrån kommande auktoritet som rör vår lydnad, 

plikt och sociala anpassning medan det humanistiska samvetet innefattar 

kärnan av våra moraliska erfarenheter och är ett uttryck för vår integritet. 

Frankl (1997/1949) beskriver samvetet som en irrationell etisk instinkt 

som inte kan rationaliseras på förhand, samvetet verkar vara ”något som 

inte är, men borde vara” (s. 33). Han anser att samvetet är kärnan av vårt 

varande och måste levas av en faktisk person i en faktisk situation.  
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Vårt samvete kan råka i konflikt med de normer och ideologier som råder 

i det samhälle vi lever i (Virt 1987). Samvetskonflikter kan skapa 

disharmoni mellan person och samhälle, mellan personer men även inom 

personen. Att göra våld på sitt samvete kan medföra risker att förlora 

integriteten och uppleva disharmoni i självet (Childress 1979), vi får dåligt 

samvete. Vetlesen (2001) anser att det är det dåliga samvetet som talar till 

oss och som påverkar oss, till skillnad från det goda samvetet som är tyst; 

därför talas det också i större utsträckning om det dåliga samvetet än om 

det goda samvetet. Kirkegaard (1994/1843) ansåg att ett dåligt samvete är 

en adekvat reaktion på livet; de som aldrig har dåligt samvete tar inte livet 

på allvar. Liknande tankar har McCarthy och Deady (2008) som menar 

att vi inte kan förvänta oss ett liv helt befriat från moralisk frustration då 

det är en del av att vara människa i mötet med andra människor.  

 

Ett dåligt samvete kan upplevas som stressande och ge upphov till känslor 

av skuld och skam. Tangney och medarbetare (2002; 2007) har granskat 

litteraturen om de moraliska känslorna skam och skuld. De fann att 

distinktionen mellan skam och skuld anses ligga i situationen som 

framkallar känslan; om en försyndelse uppstår i offentlighet eller om den 

uppstår privat och till vilken grad misslyckandet i situationen hänvisas till 

personen eller handlingen. I känslan av skam fokuseras självet och hur 

andra värderar ens själv, medan i känslan av skuld fokuseras den 

specifika utförda handlingen och vad den har för påverkan på andra.   

 

Samvetet beskrivs som viktigt för vårdpersonalens upplevelser av 

moralisk integritet och självrespekt (Childress 1979; Childress 1997). Att 

lyssna till och följa sitt samvete kan fungera som en drivkraft till 

engagemang och äkthet (Nelms 1996; Faunce et al. 2004) och att inte 
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lyssna till vad samvetet säger eller att gå emot sitt samvete kan leda till att 

en person förlorar harmonin och helheten i sitt själv och sin känsla av 

värde (Childress 1979). Flertalet studier som fokuserar samvetet i vården 

behandlar hur vårdpersonal hänvisar till sitt samvete för att motivera sina 

tankar, handlingar och sina ställningstaganden, t.ex. för att vägra 

genomföra abort eller för att avsluta eller upprätthålla livsuppehållande 

vård (Aldén 2001; Wicclair 2006; Curlin et al. 2007; Olsen 2007; Catlin et 

al. 2008). Samvetets roll i omvårdnadsarbetet är något som även 

framkommit i studier som fokuserat på annat än samvetet. I dessa studier 

har samvetets roll framkommit som ett resultat av vårdpersonals 

upplevelser och tankar kring vårdandet i allmänhet och etiskt svåra 

situationer i synnerhet (Sørlie et al. 2004; Sørlie et al. 2005; Kristiansen 

et al. 2006; Westin & Danielson 2006). Senare studier har fokuserat 

samvetet och dess betydelse för vårdpersonal. Dahlqvist och medarbetare 

(2007) visade på en mängd olika uppfattningar av samvete hos 

vårdpersonal. Samvetet uppfattades som en auktoritet; en varningssignal; 

en tillgång; en börda; något som kräver känslighet; och som är beroende 

av kultur. När vårdpersonal inom psykiatrisk vård uppmärksammade och 

tolkade sitt samvete kunde de se samvetet som en tillgång. När det inte är 

möjligt att svara upp till upplevda krav och förväntningar kan dåligt 

samvete uppkomma. Upplevelsen av att vara tvungna att döva sitt 

samvete för att kunna stanna kvar i vården hade ett samband med 

utbrändhet (Dahlqvist et al. accepterad).  

 

Samvetsstress i vården 

Glasberg och medarbetare (2006) har funnit att dåligt samvete har 

samband med stress. Stress i vårdarbetet innehåller ofta en moralisk 

aspekt, där moral, etik och stress begreppsmässigt förknippas med 

moralisk stress, ”moral stress” (Lützén et al. 2003; Severinsson 2003) och 
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”moral distress” (Wilkinson 1987/88; Jameton 1993; Corley 2002a; 

Sporrong et al. 2005); men även etisk stress, ”ethical stress” (Bischoff et 

al. 1999; Silfverberg 1996; Raines 2000) och ”ethical distress” (Genuis 

2006). Fortsättningsvis kommer begreppet moralisk stress att användas 

för samtliga dessa begrepp. Moralisk stress implementerades i 

omvårdnadsforskningen genom Jameton (1984) och Wilkinson 

(1987/1988). Jameton (1984) definierade moralisk stress som stress i 

situationer där man vet vad som är rätt men institutionella hinder 

omöjliggör den rätta handlingen. Både Jameton (1984) och Wilkinson 

(1987/1988) kallade detta för en initial moralisk stress som är förknippad 

med känslor av ilska, frustration och ångest som senare kan ge reaktiv 

moralisk stress med känslor av maktlöshet, skuld och nedsatt 

självförtroende och också fysiologiska symtom som sömnlöshet och 

aptitlöshet. Corley och medarbetare (1995; 2001; 2002a; 2002b; 2005) 

som i drygt ett decennium har bedrivit forskning om moralisk stress och 

utvecklat ett instrument, ”Moral Stress Scale”, utvidgar begreppet till att 

vara hindrad att utföra den rätta handlingen på grund av tidsbrist, 

motstånd från ledning, hämmande maktstrukturer, organisationens 

policy eller juridiska hänsyn. I översikter av forskning om moralisk stress 

konkluderar McCarthy och Deady (2008) samt Pijl-Zieber och 

medarbetare (2008) att fokus för forskningen har varit på moralisk stress 

hos vårdpersonal i akut- och intensivvård. De situationer som 

rapporterats ge upphov till moralisk stress är överbehandling av döende 

patienter och onödiga provtagningar. Upplevelser av inkompetens och 

otillräcklighet hos kollegor, obalans i maktrelationer mellan vårdpersonal 

och avsaknad av stöd har även visat sig ge upphov till moralisk stress. 

Dessa upplevelser har också beskrivits i äldrevård utan att relateras till 

moralisk stress (Forsgärde et al. 2002; Jervis 2002; Perry et al. 2003; 

Wreder 2005; Lapane & Hughes 2007). Sjuksköterskor i äldrevård har 
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t.ex. rapporterat brist på förståelse och stöd från chefer (Forsgärde et al. 

2002; Kihlgren et al. 2003; Weman et al. 2004; Weman & Fagerberg 

2006) och brist på kontakt med läkare (Kihlgren et al. 2003; Karlsson 

2007) och undersköterskor/vårdbiträden har rapporterat brist på 

förståelse och stöd från sjuksköterskor (Karlsson et al. 2008). Pijl-Zieber 

och medarbetare (2008) konstaterar att forskning om moralisk stress i 

äldrevård är sparsam och efterlyser mer forskning eftersom sådant arbete 

utgör en risk för moralisk stress. Nordam och medarbetare (2005) 

intervjuade sjuksköterskor i äldrevård och fann en rädsla för att bli 

utbrända av den moraliska påfrestning som en otillräcklig och ovärdig 

vård skapade.  

 

Glasberg och medarbetare (2006) introducerar begreppet samvetsstress 

(”stress of conscience”) där stress relateras till dåligt samvete. Till skillnad 

från moralisk stress där organisationen hindrar vårdpersonal att ge den 

vård de önskar ge så fokuserar samvetsstress det dåliga samvetet och den 

stress det dåliga samvetet medför oavsett vad som ger upphov till det; 

hindrande organisation, egen oförmåga eller samvetets motstridiga 

budskap (Glasberg 2007). I sin doktorsavhandling fokuserar Glasberg 

(2007) samvetsstress och utbrändhet hos all vårdpersonal verksamma i 

ett sjukvårdsdistrikt i norra Sverige och konkluderar att en oförmåga att 

leva upp till sin moraliska övertygelse och att gå emot sina värderingar 

belastar samvetet, och att det har samband med utbrändhet. Att uppfatta 

samvetet som en varningssignal att inte skada andra men samtidigt inte 

kunna följa sitt samvete och vara tvungen att döva sitt samvete för att 

kunna stanna kvar i vården var relaterat till samvetsstress (Glasberg et al. 

2008). Samvetsstress för att inte hinna ge den vård patienten behöver och 

för att arbetslivet upplevs påverka privatlivet och att inte leva upp till 
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andras förväntningar var vidare relaterat till utbrändhet (Glasberg et al. 

2007a).  

 

Utbrändhet i vården 

Utbrändhet, som är en direkt översättning av engelskans ”burnout”, är ett 

omskrivet fenomen både vetenskapligt och massmedialt. Begreppet 

utbrändhet började användas redan under 1970-talet (Freudenberger 

1974) men fortfarande finns ingen enhetlig definition av begreppet (Cheng 

2005; Peterson 2008). I Sverige används även begreppet 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 2003) som sedan 2005 är en 

medicinsk diagnos (Socialstyrelsen 2005). I föreliggande avhandling 

används begreppet utbrändhet då det är det begrepp som främst används 

inom forskning idag. 

 

Mycket av den inflytelserika forskningen kring utbrändhet har bedrivits 

av Maslach och medarbetare (1996) som beskriver utbrändhet som ett 

syndrom med tre olika dimensioner: emotionell utmattning; 

depersonalisation; och upplevd försämring av den egna 

arbetsprestationen. Emotionell utmattning avser en upplevelse av 

känslomässig utarmning där den känslomässiga förmågan och 

engagemanget avtar. Depersonalisation visar sig i förlust av empati och 

negativ inställning till andra. Den tredje dimensionen innebär en negativ 

och nedvärderade inställning till sin egen arbetsinsats, känsla av 

otillräcklighet och brist på professionellt självförtroende. Maslach och 

medarbetare (2001; 2008) menar att utbrändhet är arbetsrelaterad och 

kan förekomma hos individer som upplever hög arbetsbelastning, 

tidspress, brist på kontroll över sin arbetssituation, avsaknad av 

gemenskap och rättvisa, otillräckligt erkännande, otillräcklig belöning och 

upplevd brist på värde i arbetet.  
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Utbrändhet och dess samband med stress i vården har varit i fokus för 

forskning under många år. Utbrändhet ses som en konsekvens av varaktig 

stress och känslomässigt engagemang i krävande situationer. Forskning 

om utbrändhet i vården har främst fokuserat riskfaktorer för utbrändhet 

såsom hög arbetsbelastning och tidspress (Gelsema et al. 2006), låg 

arbetstillfredsställelse (Kalliath & Morris 2002; Piko 2006), hämmande 

arbetsklimat (Lindblom et al. 2006; Peterson et al. 2008) avsaknad av 

stöd (Kilfedder et al. 2001; Glasberg et al. 2007a; Glasberg et al. 2007b; 

Sundin et al. 2007), upplevelse av maktlöshet (Hochwälder 2007), 

rollkonflikt och otydliga roller (Piko 2006) och personliga resurser såsom 

låg härdighet och känsla av kontroll (Garrosa et al. 2008), låg självkänsla 

(Jeanneau & Armelius 2000) och prestationsinriktad självkänsla 

(Hallsten et al. 2005). Prestationsbaserad självkänsla beskrivs som att 

självkänslan i stor utsträckning baseras på egna prestationer och där det 

finns en strävan hos personen att uppnå uppsatta mål och ideal oavsett 

omständigheter (Hallsten et al 2005). Hallsten och medarbetare (2002), 

som använder termen utbränning, beskriver en processmodell som en 

förutsättning för utbrändhet. Modellen fokuserar själva 

utbränningsprocessen snarare än slutresultatet. Processen beskrivs som 

en komplex interaktion mellan en individs sårbarhet och resurser att 

hantera situationen. Glasberg och medarbetare (2007b) intervjuade 

arbetsledare i vården om deras syn på hur utbrändhet uppstår. Studien 

visar bland annat på bristande ledarskap, misstro och minskad respekt 

inom organisationen. Personalen känner sig utbytbara och inte sedda som 

unika personer och ifrågasätter sitt värde då sjukvården i media beskrivs 

som en tärande sektor. Allt bidrar till att vårdpersonalen hamnar i en 

neråtgående spiral med negativa känslor som upplevelser av 

otillräcklighet, pessimism och maktlöshet. I studier med teoretisk ansats 
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har utbrändhet sammanlänkats med moralisk stress (Sundin-Huard & 

Fahy 1999; Pendry 2007). På senare tid har flera intervjustudier med 

fokus på utbrändhet berört dåligt samvete. Personer som drabbats för en 

kamp för att förena sin egen idealbild med hur det i verkligheten är utan 

att riktigt lyckas. Denna fruktlösa kamp ger känslor av otillräcklighet, 

värdelöshet och dåligt samvete (Gustafsson et al. accepterad). 

Medarbetare till personer som drabbats av utbrändhet får dåligt samvete 

för att de misslyckats i sina ansträngningar att hjälpa en kollega från att 

bli sjukskriven (Ericson-Lidman et al. 2007).   

 

I en svensk studie av vårdpersonal inom geriatrisk vård fann Perski och 

medarbetare (2002) att en tredjedel befann sig i avancerad riskzon för 

emotionell utmattning. I äldrevården har utbrändhet studerats i relation 

till faktorer som arbetsbelastning (Hansson et al. 1995; van den Berg et al. 

2006; Hasson & Arnetz 2008), subjektiv socioekonomisk status (Ayalon 

2008), empati (Åstrom et al. 1990; Kuremyr et al. 1994), och aggressivt 

beteende hos boende (Evers et al. 2002). Studier om utbrändhet i 

äldrevården rör även skillnader mellan olika vårdformer (Cocco et al. 

2003; van den Berg et al. 2006), där en svensk studie visade att 

vårdpersonal på sjukhem skattade högre fysisk och psykisk belastning 

jämfört med vårdpersonal i hemsjukvård (Hasson & Arnetz 2008).  

 

MOTIV FÖR AVHANDLINGEN 

Att vårda är en moralisk verksamhet där vårdpersonalen har ett moraliskt 

ansvar att hjälpa men samtidigt kan de uppleva sig hindrade att svara upp 

mot det ansvaret. Inom äldreomsorgen tar vårdpersonalen hand om allt 

sjukare och äldre människor med stora och komplexa behov av vård och 

omsorg med allt mindre resurser (Socialstyrelsen 2008). Ett flertal 

studier inom äldreomsorgen visar på att vårdpersonal upplever sig 
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otillräckliga i arbetet. Ofta hänvisar de till tidsbrist och hög 

arbetsbelastning där de varken kan möta yttre krav från organisationen, 

patienter, närstående, medarbetare eller inre krav från de egna idealen 

(Forsgärde et al. 2002; Häggström et al. 2004). Detta kan föranleda 

moralisk stress, vilket har visat sig vara vanligt förekommande bland 

vårdpersonal och påverkar deras hälsa.  

 

Stress kan också kopplas till dåligt samvete, samvetsstress, som har visat 

sig ha samband med utbrändhet hos vårdpersonal i ett sjukvårdsdistrikt 

(Glasberg 2007) och inom psykiatrisk vård (Dahlqvist 2008). 

Vårdpersonal ger uttryck för dåligt samvete när de inte upplever sig kunna 

göra det de anser att de borde göra i mötet med de gamla (Kristiansen et 

al. 2006; Westin & Danielson 2006). Upplevelser av dåligt samvete är en 

del av vårdpersonalens vardag (Sørlie et al. 2003a; Sørlie et al. 2003b; 

Sørlie et al. 2004; Sørlie et al. 2005; Glasberg et al. 2006; Dahlqvist et al. 

2007; Torjuul et al. 2007) men vad det dåliga samvetet innebär är 

sparsamt studerat. Inom psykiatrisk vård (Dahlqvist et al. accepterad) 

upplevdes samvetet som en tillgång men även som en börda. När 

vårdpersonal kände sig tvungna att döva sitt samvete sågs ett samband 

med utbrändhet. Inom äldrevård har inte någon studie hittats som belyser 

vårdpersonalens samvete i vården av äldre. I kommunal äldreomsorg 

arbetar sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden närmast de 

äldre men det finns en uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter. 

Betydelsen av denna uppdelning i yrkesfunktioner är lite utforskad i 

relation till samvete, samvetsstress och utbrändhet och därför relevant att 

inkludera. Sammantaget är det värdefullt att vidare studera samvete, 

samvetsstress och utbrändhet hos vårdpersonal verksamma i vården och 

omsorgen av äldre. 
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AVHANDLINGENS SYFTE  

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva syn på samvete, 

samvetsstress och utbrändhet och undersöka sambanden dem emellan, 

samt att belysa innebörder i den levda erfarenheten av dåligt samvete hos 

sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden i den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boenden. 

 

Delsyften: 

I  att undersöka samband mellan syn på samvete och 

samvetsstress hos sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden i den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boenden. 

 

II  att undersöka samband mellan syn på samvete och utbrändhet 

samt mellan samvetsstress och utbrändhet hos sjuksköterskor 

och undersköterskor/vårdbiträden i den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boenden. 

 

III  att beskriva, jämföra och förutse mönster i syn på samvete, 

samvetsstress och utbrändhet i relation till yrkestillhörighet 

hos sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden i den 

kommunala äldreomsorgens särskilda boenden. 

 

IV att belysa innebörder i sjuksköterskors respektive 

undersköterskor/vårdbiträdens levda erfarenhet av dåligt 

samvete i sitt arbete i den kommunala äldreomsorgens 

särskilda boenden. 
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METOD 

För att uppnå syftet med föreliggande avhandling användes olika 

metoder. Delstudierna I-III är enkätstudier och delstudie IV är en 

intervjustudie. En översikt över de fyra delstudiernas upplägg, 

genomförande och status redovisas i tabell 1. I projektet ”Samvetsstress i 

vården”, som avhandlingen är en del av, har bland annat två 

frågeformulär utvecklats. Delstudierna I-II i avhandlingen är en del av det 

initiala användandet och den fortsatta utvecklingen av frågeformulären.  
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Tabell 1.  Översikt över syften, deltagare, metod och år för datainsamling, analys och status i avhandlingens delstudier. 
Studie Syfte Deltagare Metod för 

insamling av 
data 

År för 
insamling 
av data 

Analys Status 

I Undersöka samband mellan 
syn på samvete och 
samvetsstress hos 
vårdpersonal i den kommunala 
äldreomsorgens särskilda 
boenden. 

n=146  
50 sjuksköterskor 
och 96 
undersköterskor/ 
vårdbiträden  

Frågeformulär:  
PCQ* 
SCQ** 

2003 Deskriptiv 
statistik och 
kanonisk 
korrelations-
analys 

Publicerad 

II Undersöka samband mellan 
syn på samvete och utbrändhet 
samt mellan samvetsstress och 
utbrändhet hos vårdpersonal i 
den kommunala 
äldreomsorgens särskilda 
boenden. 

n=146  
50 sjuksköterskor 
och 96 
undersköterskor/ 
vårdbiträden  
 

Frågeformulär:  
PCQ* 
SCQ**  
MBI***  

2003 Deskriptiv 
statistik och 
kanonisk 
korrelations-
analys  

Publicerad 
 

III Beskriva, jämföra och förutse 
mönster av syn på samvete, 
samvetsstress och utbrändhet i 
relation till yrkestillhörighet hos 
sjuksköterskor och 
undersköterskor/vårdbiträden i 
den kommunala 
äldreomsorgens särskilda 
boenden. 

n=146  
50 sjuksköterskor 
och 96 
undersköterskor/ 
vårdbiträden  
 

Frågeformulär:  
PCQ* 
SCQ**  
MBI*** 

2003 Deskriptiv 
statistik och 
regressions-
analys 

Inskickat 
manuskript 

IV Belysa innebörder i 
sjuksköterskors respektive 
undersköterskors/vårdbiträden
s levda erfarenhet av dåligt 
samvete i sitt arbete i den 
kommunala äldreomsorgens 
särskilda boenden. 

6 sjuksköterskor 
och 6 
undersköterskor/ 
vårdbiträden 
utvalda utifrån 
grad av 
samvetsstress och 
utbrändhet 

Narrativa 
intervjuer 

2005 Fenomenologisk- 
hermeneutik 

Inskickat 
manuskript 

* Perceptions of Conscience Questionnaire PCQ 
** Stress of conscience Questionnaire SCQ 
*** Maslach Burnout Inventory MBI 



 27 

Kontext  

Insamling av data till avhandlingen är genomförd bland sjuksköterskor 

och undersköterskor/vårdbiträden verksamma i en kommuns särskilda 

boenden för äldre. Kommunen har en befolkning på cirka 55 000 

innevånare. Vid tiden för datainsamlingen fanns i kommunen 24 särskilda 

boenden för äldre: servicehus, ålderdomshem, gruppboende för personer 

med demenssjukdom samt sjukhem, där vårdbehovet hos den boende 

avgör boendeform. Bemanningen av sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden i de olika boendeformerna skiljer sig åt och 

är beräknad utifrån de boendes vårdbehov (tabell 2). Eftersom ingen 

hänsyn tas till boendeform i delstudierna kommer boendeformerna 

fortsättningsvis att benämnas enheter och de som bor vid enheterna 

kommer att benämnas boenden (jfr Socialstyrelsen 2008a). Varje enhet 

hade en chef med antingen sjuksköterske- eller socionomutbildning som 

formell kompetens. Varje enhet var bemannad med 

undersköterskor/vårdbiträden dygnet runt och med sjuksköterska under 

dagtid, måndag till fredag. Kvälls- och nattetid samt under helger 

betjänade ett fåtal sjuksköterskor alla enheterna och de blev kontaktade 

av undersköterskor/vårdbiträden vid behov. Det innebär att 

sjuksköterskorna ansvarade för den omvårdad som bedrevs och hade en 

mer konsultativ funktion över ett större geografiskt område. 

Undersköterskorna/vårdbiträdena genomförde den personliga omsorgen 

och omvårdnaden liksom hushållssysslor som städning och tvätt.  

 

Deltagare och procedur 

Delstudierna I- III 

Under maj till september 2003 distribuerades ett häfte, ”Samvete i 

vården”, innehållande sex frågeformulär med totalt 90 frågor till samtliga 

sjuksköterskor (n=64) och till ett urval av de cirka 1500 anställda 
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undersköterskor/vårdbiträden (n=102) i en kommun i mellersta Sverige. 

Vid varje äldreboende (n=24) delade enhetens chef ut häftet till de fyra 

första undersköterskor/vårdbiträden denne/denna mötte en specifik dag 

samt till alla de sjuksköterskor som var verksamma vid enheten. Vid två 

äldreboende inkluderade cheferna åtta respektive sex 

undersköterskor/vårdbiträden på grund av missuppfattning av 

instruktioner för distributionen. Kriterier för inklusion var att 

sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden skulle ha arbetat vid 

kommunens särskilda boenden de senaste sex månaderna och arbeta där 

vid tidpunkten för inklusion. Påminnelser skickades ut vid två tillfällen, 

efter en månad och efter fyra månader. Totalt 50 sjuksköterskor och 96 

undersköterskor/vårdbiträden besvarade frågeformulären som 

returnerades i förfrankerade kuvert. En beskrivning av deltagarna till 

delstudierna I-III ses i tabell 2.  
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Tabell 2. Beskrivning av deltagande sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden 
samt bemanning per boende.  
 Sjuksköterskor 

(n=50) 
Undersköterskor/vårdbiträden 
(n=96) 

Kön (n) 
Kvinna  
Man  
 

 
47 
3 

 
93 
3 

Medelålder (range) 
 

46.6 (25-63) 43.4 (22-65) 

Civilstånd (n) 
Gift/sambo 
Ensamstående  
 

 
43 
7 

 
80 
15 

Hemmavarande barn (n)  
Ja  
Nej  
 

 
31 
18 

 
56 
38 

Tjänstgöring 
Heltid (n) 
Deltid (n) 
 

 
20 
29 

 
51 
45 

Anställningstid inom vården 
Medeltid i år (range) 
 

 
22.0* (2-37) 

 
16.7 (2-32)  

Anställningstid vid nuvarande 
arbetsplats 
Medel (range) 
 

 
 
5.9* (0.5-25) 

 
 
9.7 (1-25) 

Bemanning per boende 2003 
Servicehus 
Ålderdomshem 
Gruppboende för personer med 
demenssjukdom 
Sjukhem  

 
0.03 
0.03 
0.02 
 
0.11 

 
0.44 
0.50 
0.80 
 
0.80 

* Statistisk signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden. 

 

 

Delstudie IV 

Till delstudie IV gjordes ett urval av informanter utifrån fastställda 

samband ifrån enkätsvaren i delstudierna I-III. Tre sjuksköterskor och tre 

undersköterskor/vårdbiträden som skattat sig högt på samvetsstresskalan 

och utbrändhetsskalan och tre sjuksköterskor och tre 

undersköterskor/vårdbiträden som skattat sig lågt på nämnda skalor 

valdes ut (tabell 3). För utbrändhetsskalan Maslach Burnout Inventory, 

MBI, användes Maslachs kategorisering av hög respektive låg grad av en 
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av de tre subskalorna i MBI, nämligen skalan för emotionell utmattning 

(Maslach et al. 1996). För indelning av hög respektive låg grad av 

samvetsstress användes den lägsta tredjedelen av skattningarna och den 

högsta tredjedelen av skattningarna. Av de 48 

sjuksköterskor/undersköterskor/vårdbiträden som motsvarade 

inklusionskriterierna gjordes ett slumpmässigt urval av 12 genom 

lottning. En förfrågan att delta samt information om studien skickades ut 

till dessa 12 via brev. Påminnelser skickades ut vid två tillfällen till dem 

som inte svarat. Eftersom fem informanter avböjde att delta och två 

informanter hade flyttat inkluderades ytterligare sju informanter, som 

tackade ja till att delta. Medelåldern för inkluderade sjuksköterskor var 47 

år (intervall 27-57 år) och de hade arbetat i vården 12-38 år och vid 

nuvarande arbetsplats 3-9 år. Medelåldern för inkluderade 

undersköterskor/vårdbiträden var 42 år (intervall 24-67 år) och de hade 

arbetat i vården 7-30 år och vid nuvarande arbetsplats 4-9 år. Av de 12 

informanterna var 11 kvinnor och 1 man.  
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Tabell 3.  Översikt över urvalsproceduren för sjuksköterskor respektive 
undersköterskor/vårdbiträden till delstudie IV. 

Samvetsstress  

Hög Låg 

Hög Sjuksköterska: 

8 motsvarade kriterier 

5 tillfrågades 

1 avböjde medverkan 

1 hade flyttat 

3 inkluderades  

 

Undersköterska/vårdbiträde: 

12 motsvarade kriterier 

5 tillfrågades 

2 avböjde 

3 inkluderades 

  

 

Utbrändhet 

Låg  Sjuksköterska: 

8 motsvarade kriterier 

3 tillfrågades  

3 inkluderades 

 

Undersköterska/vårdbiträde: 

20 motsvarade kriterier 

6 tillfrågades  

2 avböjde 

1 hade flyttat 

3 inkluderades 

 

 

Datainsamlingsmetoder   

Enkäter 

Enkäten ”Syn på samvete” (Perceptions of Conscience Questionnaire 

PCQ) (Dahlqvist et al, 2007) består av 15 påståenden som reflekterar 

några vanliga uppfattningar om samvete, dess ursprung, funktion och 

betydelse. Deltagarna tog ställning till påståendena på en sexgradig 

Likertskala, där 1 står för ” nej, tar helt avstånd” och 6 för ”ja, instämmer 

helt”. Enkäten PCQ är ingen skala där en summa kan beräknas utan de 15 

påståenden används enskilt. En svensk version av PCQ ”Syn på samvete” 
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(Dahlqvist 2008) användes i delstudierna I-III. Den har även använts av 

Glasberg och medarbetare (Glasberg et al. 2007a) och bedömts vara giltig 

för svenska förhållanden.  

 

Enkäten ”Samvetsstress” (Stress of Conscience Questionnaire SCQ) 

(Glasberg et al., 2006) mäter stress relaterat till dåligt samvete. 

Frågeformuläret omfattar nio frågor om stressfyllda vårdsituationer, där 

varje fråga består av två delfrågor, en A-del och en B-del. A-delen rör hur 

ofta deltagaren upplever att situationen uppstår på sin arbetsplats, och 

besvaras på en sexgradig Likertskala, där 0 står för ”aldrig” och 5 står för 

”varje dag”. A-delen på varje fråga följs av en B-del, där graden av dåligt 

samvete som väcks i den angivna vårdsituationen skattas på en 10 

centimeter lång visuell analog skala. Skalan går från 0 = ”nej, det ger mig 

inte alls dåligt samvete” till 10 = ja, det ger mig mycket dåligt samvete”. 

Ett index beräknas på varje fråga som ett mått på samvetsstress genom att 

multiplicera frågans A-del med dess B-del. Ju högre poäng desto mer 

samvetsstressad, där ett maximum för samvetsstress för varje fråga 

uppgår till 25 poäng. Ett totalsummaindex kan beräknas genom att 

addera skalans nio index, vilket ger en totalpoäng på 225 (alfa = 0.83). En 

totalpoäng för två delskalor av skalan kan också beräknas. Genom 

faktoranalys visade Glasberg och medarbetare (2006) att skalan speglar 

samvetsstress av ”inre krav”, vilken inkluderar 5 av skalans frågor (alfa = 

0.74) och ”yttre krav och restriktioner”, som även den inkluderar fem av 

skalans frågor (alfa = 0.78) (en fråga inkluderas i båda faktorerna). 

Frågeformuläret bedöms vara giltigt för svenska förhållanden och en 

svensk version av SCQ ”Samvetsstress” (Glasberg 2007) användes i 

delstudierna I-III.  

 



 33 

Enkäten ”Utbrändhet” skattades med Maslach Burnout Inventory (MBI) 

(Maslach et al., 1996) som består av 22 påståenden och omfattar tre 

subskalor: ”emotionell utmattning” (Emotional Exhaustion EE) (nio 

påståenden); ”depersonalisation” (Depersonalisation DP) (nio 

påståenden); ”arbetsprestation” (Personal Accomplishment PA) (nio 

påståenden). Deltagarna tar ställning till hur ofta de känner sig i enlighet 

med ett påstående genom att markera på en sjugradig Likertskala, där 0 

står för ”aldrig” och 6 för ”dagligen”. Höga poäng på EE och DP och låga 

poäng på PA indikerar ökad risk för utbrändhet (Maslach et al. 1996). 

Maslach och medarbetare (1996) presenterar ”cut-off”-poäng för 

kategorisering av låg, måttlig och hög grad av utbrändhet men de 

rekommenderar att använda de numeriska poängen för statistisk analys, 

vilket följdes i delstudierna II-III. En svensk översättning av 

frågeformuläret användes (Hallsten 1985) i delstudierna II och III. 

 

Narrativa intervjuer 

Narrativa intervjuer genomfördes av mig i delstudie IV som syftade till att 

belysa innebörder i sjuksköterskors respektive 

undersköterskors/vårdbiträdens levda erfarenhet av dåligt samvete i sitt 

arbete vid kommunala äldreboenden. Narrativa intervjuer syftar till att 

fånga intervjupersoners berättelse om deras levda erfarenhet (Mishler 

1986). Intervjupersonerna fick själva bestämma tidpunkt och plats för 

intervju. Nio av intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum vid 

intervjupersonens arbetsplats och tre intervjuer genomfördes i ett avskilt 

rum vid intervjuarens arbetsplats. Intervjupersonerna ombads att berätta 

om en eller flera vårdsituation/er som gav dåligt samvete. Utforskande 

frågor användes för att stimulera berättandet som t.ex.: ”Hur kändes det?” 

och ”Vad gjorde du då?”. I de fall intervjupersonen inte kunde berätta om 

en specifik vårdsituation ombads de att berätta om en typisk dag på 
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arbetet, för att öppna upp för berättandet om dåligt samvete. Intervjuerna 

spelades in på ljudband och skrevs ned ordagrant till text (även 

hummanden, skratt, suckar, pauser och tonfall registrerades). 

Intervjuerna med sjuksköterskor varade mellan 50 till 100 minuter och 

intervjutexterna innehöll totalt 63709 ord. Intervjuerna med 

undersköterskor/vårdbiträden varade mellan 45 till 80 minuter och 

intervjutexterna innehöll totalt 53945 ord. Merparten av respektive text 

var berättelser om situationer som medfört dåligt samvete och användes i 

tolkningsprocessen.  

 

Analys av data 

Statistisk analys  

I delstudierna I-III användes svar på frågor och påståenden i de angivna 

frågeformulären för statistisk bearbetning. De frågor och påståenden som 

utgör frågeformulären kommer fortsättningsvis att benämnas variabler. 

Statistiska bearbetningar är genomförda med SPSS version 11.0-16.0 for 

Windows och programvaran R (R Development Core Team 2008). För att 

få en överblick av datamaterialet användes beskrivande statistik, där 

genomsnittsvärden, spridningsmått och frekvenser beräknades 

(delstudierna I-III). Det interna bortfallet för varje variabel i PCQ och i 

SCQ redovisas i tabellerna 4-5. Ingen variabel i PCQ, SCQ och MBI hade 

mer än 5 % bortfall och det bedömdes vara slumpmässigt fördelat. 

Variablerna undersöktes noggrant med avseende på distribution och 

linjäritet och inför de multivariata beräkningarna. Variabler med skev 

distribution transformerades. Den mest lämpliga transformationen för att 

förbättra distributionen testades för varje skev variabel (jfr Tabachnick & 

Fidell 2001). I delstudierna I-II användes kanonisk korrelationsanalys för 

att undersöka samband mellan uppfattningar av samvete och 

samvetsstress (I), mellan syn på samvete och utbrändhet samt mellan 
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samvetsstress och utbrändhet (II). Kanonisk korrelationsanalys är en 

multivariat statistisk teknik, som tillåter fler än en beroende variabel och 

gör det möjligt att urskilja mönster i relationen mellan två uppsättningar 

variabler (Munro 2005; Tabachnick & Fidell 2001). Den går till så att en 

kanonisk funktion, som består av två kanoniska variabler (i delstudie II 

kallad syntetisk variabel), bestäms. En kanonisk variabel är en 

linjärkombination av de observerade variablerna i en uppsättning. Den 

kanoniska korrelationen är den maximala korrelationen mellan de 

kanoniska variablerna i en kanonisk funktion (Sherry & Henson 2005).  

 

Inför analysen säkerställdes att variablerna var normalfördelade och 

svarade mot antaganden om homoskedasticitet och linjäritet (Munro 

2005). Storleken på sampel/urvalet övervägdes mot rekommenderat ratio 

på 10:1 (Tabachnick & Fidell 2001 s. 180), och därför avlägsnades de 

variabler stegvis som hade en försumbar inverkan på den kanoniska 

korrelationen genom ”backward elimination” (Munro 2005). Analysen 

startade med en modell som inkluderade alla förklarande variabler. Alla 

dessa togs i beaktande och därefter togs en variabel i taget bort, nämligen 

den variabel med försumbar kanonisk laddning och inverkan på den 

kanoniska korrelationen (Munro 2005). I delstudie I innebar det att 9 av 

15 variabler i PCQ exkluderades och i delstudie II exkluderades 3 av de 15 

variablerna i PCQ.  

 

I delstudie III användes ”Partial Least Square Regression” (PLSR) som är 

en multivariat teknik som användes för att räkna fram 

regressionskoefficienter för att predicera grupptillhörighet, i det här fallet 

yrkestillhörighet (sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde). PLSR 

kan ses som en principalkomponentanalys, modifierad för att maximera 

den förklarade variansen i responsvariabeln, yrkestillhörighet, och som en 
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regressionsanalys på de viktigaste principalkomponenterna (Mevik & 

Wehrens 2007). Det första steget i en PLSR är således att hitta ortogonala 

linjärkombinationer av de förklarande variablerna som förklarar 

variationen inom de förklarande variablerna för att i nästa steg hitta 

ortogonala linjärkombinationer av de förklarande variablerna som även är 

relevanta för responsvariabeln. Antalet ortogonala linjärkombinationer, 

fortsättningsvis kallade latenta variabler, är ekvivalent med antalet 

observerade variabler i analysen. Antalet latenta variabler som används i 

analysen bestämdes utifrån deras inverkan på förklaringsgraden. De 

latenta variabler som tillsammans bidrog med en ökning med mer än 5 % 

av förklaringsgraden ansågs som relevanta. I delstudie III innebar det att 

tre latenta variabler användes då den fjärde latenta variabel endast gav ca 

1.5 % ökning av förklaringsgraden.    

 

Tolkning av text 

I delstudie IV analyserades intervjutext med hjälp av fenomenologisk-

hermeneutisk metod beskriven av Lindseth och Norberg (2004). Metoden 

är inspirerad av filosofen Paul Ricoeurs (1976) tänkande kring ett 

ömsesidigt förhållande mellan fenomenologi och hermeneutik där 

fenomenologin har en förmedlande karaktär vilken hermeneutiken 

uppenbarar genom tolkning samtidigt som hermeneutiken inte kan 

konstitueras utan fenomenologiska förutsättningar (Kristensson Uggla 

1994). Syftet med fenomenologisk-hermeneutisk metod är att uttryck för 

människors levda erfarenhet tolkas för att förstå innebörder av ett 

fenomen (Lindseth & Norberg 2004). En levd erfarenhet är inte direkt 

överförbar mellan människor utan det är den levda erfarenhetens 

innebörder av det studerade fenomenet som kan förmedlas (Ricoeur 

1976). Enligt Lindseth och Norberg (2004) är fenomenologiska 

beskrivningar av levd erfarenhet inte tillräcklig utan genom att tolka 
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beskrivningar av fenomenet fixerade i text kan innebörder av den levda 

erfarenheten nås som då kan bli användbar och begriplig. Analys och 

tolkning av text sker i en dialektisk rörelse mellan förståelse av texten som 

helhet och förklaring av dess delar. Denna dialektiska rörelse sker mellan 

tre faser, en första läsning av texten som helhet som ger en naiv förståelse, 

en strukturanalys av textens delar som resulterar i teman samt en kritisk 

läsning som leder till en tolkad helhetsförståelse. 

 

Eftersom syftet i denna studie var att belysa sjuksköterskor respektive 

undersköterskors/vårdbiträdens levda erfarenhet av dåligt samvete i sitt 

arbete så tolkades intervjutexten med respektive yrkesgrupp separat. 

Tolkningsprocessen inleddes med att läsa respektive text ett flertal gånger 

för att få en första naiv förståelse av texten som helhet. Den naiva 

förståelsen formulerades till text som låg till grund för strukturanalysen, 

metodens andra fas, där intervjutexten kritiskt analyseras för att förklara 

dess delar. Flera strukturanalyser genomfördes utifrån de idéer som den 

naiva förståelsen gav. I strukturanalyserna delades texten in i 

meningsenheter som innehöll en innebörd. En meningsenhet utgjordes av 

några enstaka ord till flera meningar eller längre stycken. 

Meningsenheterna kondenserades och abstraherades, jämfördes med 

varandra, och sorterades utifrån innebörd till subteman och teman. 

Metodens tredje fas, den kritiska läsningen, baserades på reflektion över 

författarnas förförståelse, den naiva förståelsen, teman och subteman, 

studiens kontext och relevant litteratur, detta i relation till 

forskningsfrågan, för att nå en sammanvägd förståelse av innebörder i 

sjuksköterskors respektive undersköterskors levda erfarenhet av dåligt 

samvete i sitt arbete.  
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ETISKT GODKÄNNANDE 

Studien är godkänd av Forskningsetiska kommittén, Medicinska 

fakulteten, Umeå universitet (Um dnr 01-386). Ett medgivande att 

genomföra studien lämnades av den berörda kommunens 

äldreomsorgschef. Deltagarna informerades och tillfrågades om att delta i 

studien i samband med att enkätfoldern skickades ut. Konfidentialitet för 

de deltagande och de data de lämnat försäkrades och rätten att avstå från 

deltagande utan att ange skäl underströks.  

 

RESULTAT 

Beskrivning av materialet  

Synen på samvete 

En översikt beträffande fördelningen av informanternas svar på 

påståendena i PCQ återfinns i appendix, tabell 4. När svarsskalan 

dikotomiserades till ”instämmer” och ”tar avstånd” till påståendena i PCQ 

kan följande beskrivning ges: De flesta 

sjuksköterskor/undersköterskor/vårdbiträden uppfattade att samvetets 

röst måste tolkas, att det behövs en inre stillhet för att höra den och att 

den inte går att komma undan. De uppfattade samvetet som en 

varningssignal så att inte andra och de själva kommer till skada. 

Samvetets röst bör följas, den följs i arbetet och den kan uttryckas på 

arbetsplatsen. Genom att följa samvetet uppfattade de att de utvecklas 

som människa. Ungefär hälften av 

sjuksköterskorna/undersköterskorna/vårdbiträdena uppfattade att 

samvetet kan ge felaktiga signaler och att det tystnar om man inte lyssnar 

till det. Drygt hälften av dem ansåg att samvetet är ett uttryck för 

samhällets värderingar och ungefär en tredjedel instämmer att Gud talar 

genom samvetet. En tredjedel av 

sjuksköterskorna/undersköterskorna/vårdbiträdena uppfattade sitt 
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samvete som alltför strängt. Var femte 

sjuksköterska/undersköterskor/vårdbiträden angav att de behöver döva 

sitt samvete för att kunna stanna kvar i vården.  

 

En viss skillnad i fördelningen av de dikotomiserade svaren sågs mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden. En större andel 

sjuksköterskor instämde att det behövs en inre stillhet för att kunna höra 

samvetets röst (70 % mot 62 %) och en större andel 

undersköterskor/vårdbiträden instämde att de följer samvetet i sitt arbete 

(98 % mot 88 %).  

 

Samvetsstressen 

En översikt av fördelningen av deltagarnas svar på respektive delfråga i 

SCQ återfinns i appendix, tabell 5. Medelvärde beräknades för varje index 

i SCQ (appendix, tabell 5) samt för totalsummaindex för SCQ för alla 

deltagare samt för respektive yrkesgrupp (appendix, tabell 6). Följande 

summering av deltagarnas samvetsstress kan ges: Att inte hinna ge den 

vård patienten (den boende) behöver samt att vårdarbetet är så krävande 

att de inte orkar ägna sig åt sina närmaste så som de skulle vilja, ger mest 

samvetsstress för både sjuksköterskor/undersköterskor/vårdbiträden. Att 

privatlivet är så krävande att de inte orkar ägna sig åt sitt arbete som de 

skulle vilja samt att undvika att en patient (boende) eller närstående 

kränks och/eller skadas bidrar minst till 

sjuksköterskors/undersköterskors/vårdbiträdens samvetsstress. 

Sjuksköterskor hade högre index än undersköterskor/vårdbiträden på sju 

av nio SCQ variabler som följd av att de angivna situationerna skattades 

inträffa oftare och generera mer dåligt samvete för sjuksköterskorna än 

för undersköterskorna/vårdbiträdena.    
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Utbrändheten 

En översikt av medelvärden och klassificering av nivå av utbrändhet på 

respektive subskala i MBI återfinns i appendix, tabell 7, för alla deltagare 

samt för respektive yrkesgrupp. Ingen skillnad mellan yrkesgrupperna 

påvisades. Cirka 22 % av sjuksköterskorna och 

undersköterskorna/vårdbiträden klassificerades att ha hög emotionell 

utmattning.  

 

Delstudie I  

I delstudie I var syftet att beskriva och undersöka samband mellan syn på 

samvete och samvetsstress. Självskattade svar på PCQ och SCQ 

analyserades med hjälp av kanonisk korrelationsanalys. Analysen 

inkluderade i första skedet alla 15 variablerna i PCQ och alla 9 variablerna 

i SCQ. Genom ett stegvis borttagande (”backward elimination”) togs de 

variabler bort, en i taget, som hade försumbar inverkan på korrelationen. 

I analysen användes 6 av 15 variabler i PCQ och alla 9 variabler i SCQ. 

Analysen visar på ett tvådimensionellt samband mellan syn på samvete 

och samvetsstress, där 53% förklarar variansen mellan PCQ och SCQ i den 

totala modellen om sex funktioner. Det tvådimensionella sambandet 

utgörs av de två första funktionerna i den kanoniska korrelationen 

eftersom de förklarar en betydande del av variansen (Sherry & Henson 

2005) och de presenteras i figur 2. Den första funktionen hade en 

korrelationskoefficient på 0.51 och förklarade 25.6% av variansen. Fyra av 

sex variabler i PCQ och tre av nio variabler i SCQ laddade i respektive 

kanonisk variabel. Funktionen visade att påståenden besvarade som ”jag 

måste döva mitt samvete för att kunna stanna kvar i vården”; ”samvetet 

varnar oss för att inte skada andra”; ”mitt samvete är alltför strängt” och 

”samvetet bör följas, men inte oavsett vad andra tycker” i PCQ var 

korrelerade till följande variabler i SCQ: att ”vara tvingad att ge vård som 
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känns fel”; att ”stå inför oförenliga krav”; och att ”inte kunna leva upp till 

andras krav”. I den andra funktionen, med en korrelationskoefficient på 

0.42 och en förklarad varians av 17.8%, laddade två av sex variabler i PCQ 

och två av variablerna i SCQ i respektive variabel. Påståenden besvarade 

som ”jag måste döva mitt samvete för att kunna stanna kvar i vården” och 

”samvetet bör följas, oavsett vad andra tycker” i PCQ korrelerade till ”att 

inte hinna ge den vård patienten behöver” och ”att bli vittne till att en 

patient kränks/skadas” i SCQ.  

 

 

 
Figur 2. De två dimensionerna i sambandet mellan variabler i PCQ och SCQ och 
variablernas respektive kanoniska laddning.  

 

 

De två dimensionerna tolkades som skillnader i betydelsen av att behöva 

döva sitt samvete för att kunna stanna kvar i vården. I den första 

dimensionen tolkades synen på samvetet som något nyttigt men opålitligt 

och tvetydigt och samvetsstressen tolkades som upplevda krav från andra. 

I den andra dimensionen tolkades synen på samvetet som en skillnad i 
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- Är tvungen att ge vård som känns fel (0.80) 

- Utsätts för oförenliga krav (0.66) 

- Lever inte upp till andras förväntningar (0.56) 
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vad som bör göras och vad jag faktiskt gör och samvetsstressen tolkades 

som upplevda krav från mig själv. Sammanfattningsvis tolkades den 

första dimensionen som att behöva döva sitt samvete för att kunna 

samarbeta med medarbetare. Den andra dimensionen tolkades som att 

behöva döva sitt samvete för att kunna känna sig som en god 

vårdpersonal.  

 

Delstudie II 

I delstudie II var syftet att beskriva och undersöka samband mellan 

samvetsstress och utbrändhet samt mellan syn på samvete och 

utbrändhet. Självskattade svar på SCQ, PCQ och MBI analyserades med 

hjälp av kanonisk korrelationsanalys. I sambandsanalysen av SCQ och 

MBI användes alla nio variablerna i SCQ och alla tre variablerna (de tre 

subskalorna) i MBI. Den första funktionen presenteras (figur 3) då 

funktionen förklarade 43.6% av variansen. Sju av de nio variablerna i SCQ 

och två av tre subskalor i MBI laddade i respektive kanonisk variabel. 

Variablerna ”arbetslivet är så krävande att det påverkar privatlivet”; 

”utsätts för oförenliga krav”; ”gör avkall på ambitioner att ge god vård”; 

”lever inte upp till andras förväntningar”; ”hinner inte ge den vård 

patienten behöver”; ”tvingas att ge vård som känns fel”; ”bevittnar att en 

patient kränks/skadas” i SCQ är korrelerat till EE och Dp i MBI. 

Resultatet indikerar att upplevelser av att inte räcka till och att vara utsatt 

för motstridiga krav är starkt korrelerade till utbrändhet (framförallt 

emotionell utmattning).  
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Figur 3. Korrelationskoefficient för samband mellan SCQ och MBI samt kanoniska 
laddningar för variabler i SCQ och MBI. 

 

 

I sambandsanalysen av PCQ och MBI användes 12 av 15 variabler i SCQ 

och alla 3 variabler (de 3 subskalorna) i MBI. Tre variabler i PCQ togs 

stegvis bort (”backward elimination”). I sambandet mellan PCQ och MBI 

presenteras den första funktionen då den förklarar 33.9% av variansen 

(figur 4). Fyra av tolv variabler i PCQ och alla tre subskalorna i MBI 

laddade i respektive kanoniska variabel. Påståenden i PCQ besvarade som 

”Jag måste döva mitt samvete för att kunna stanna kvar i vården”; ”på 

min arbetsplats kan jag inte uttrycka vad mitt samvete säger”; ”jag följer 

inte mitt samvete i mitt arbete”; och ”det går att komma undan samvetets 

röst” var relaterade till PA; EE och Dp. Resultatet indikerar att känna sig 

tvungen att undertrycka sitt samvete har starkt samband med utbrändhet. 
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EE (0.99) 
Dp (0.38) 

-Arbetsbördan påverkar privatlivet (0.88) 
-Utsätts för oförenliga krav (0.76) 
-Gör avkall på ambitionen att ge god vård (0.66) 
-Lever inte upp till andras förväntningar (0.58) 
-Hinner inte ge den vård patienten behöver (0.56) 
-Är tvungen att ge vård som känns fel (0.55) 
-Bevittnar kränkning/skada av en patient (0.30) 
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Figur 4. Korrelationskoefficient för samband mellan PCQ och MBI samt kanoniska 
laddningar för variabler i PCQ och MBI. 

 

 

Delstudie III 

Syftet i delstudie III var att beskriva, jämföra och förutsäga mönster i syn 

på samvete, samvetsstress och utbrändhet i relation till yrkestillhörighet. 

Beskrivning och jämförelser har presenterats under metodavsnittet 

Beskrivning av materialet (se sidan 38). Nedan presenteras de mönster 

som är predicerande för yrkestillhörighet. Självskattade svar på PCQ, SCQ 

och MBI analyserades med hjälp av PLSR. Resultatet visar att variabler i 

PCQ och SCQ förklarade 41.9% av variansen i yrkestillhörighet 

(”sjuksköterska” respektive ”undersköterska/vårdbiträde”). De mest 

framträdande variablerna för att tillhöra gruppen ”sjuksköterska” i 

relation till gruppen ”undersköterska/vårdbiträde” var: ”att inte leva upp 

till andras förväntningar” (SCQ 8); ”att undvika en patient eller en 

närstående som behöver hjälp” (SCQ 5); ”att utsätts för oförenliga krav” 

(SCQ 3); och att anse att ”det behövs en inre stillhet för att kunna höra 

samvetets röst” (PCQ 2). De mest framträdande variablerna för att tillhöra 
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gruppen ”undersköterska/vårdbiträde” i relation till gruppen 

”sjuksköterska” var: ”samvetet bör följas oavsett vad andra tycker” (PCQ 

6) och ” jag följer samvetet i mitt arbete” (PCQ8). Sammanfattningsvis 

tolkades resultaten som att båda yrkesgrupperna huvudsakligen såg 

samvetet som en tillgång i arbetet och inte som en börda. Skillnader i syn 

på samvete och samvetsstress i relation till yrkestillhörighet tolkades som 

att sjuksköterskor visade på en känslighet för förväntningar och krav och 

undersköterskor/vårdbiträden använde samvetet som en vägledare i 

arbetet. 

 

Delstudie IV 

Syftet med delstudie IV var att belysa innebörder i sjuksköterskors 

respektive undersköterskors/vårdbiträdens levda erfarenhet av dåligt 

samvete i sitt arbete vid den kommunala äldreomsorgens särskilda 

boenden. Sjuksköterskornas och undersköterskornas/vårdbiträdenas 

texter tolkades var för sig.  

  

Sjuksköterskors berättelser 

Resultatet visar att innebörder i sjuksköterskors levda erfarenhet av dåligt 

samvete i sitt arbete är att vara i maktlöshet och otillräcklighet; då de 

sviker förväntningarna från de boende, de närstående och sig själva 

genom sin maktlöshet, feghet och inkompetens (tabell 4). Att vara fångad 

i maktlöshet innebär att uppleva sig bakbunden av andras försummelser 

och misstag som omöjliggör för dem att verka som goda sjuksköterskor. 

De lämnas att möta onödigt lidande, ett lidande som de upplever sig inte 

ha makt att lindra på egen hand. De upplever från flera skilda håll 

motstridiga förväntningar, som de inte har makt att infria. Dessa etiskt 

krävande situationer ger en känsla av att vara fångad i maktlöshet. Att 

vara otillräcklig innebär att känna sig osäker, underlägsen och 
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misslyckad. Sjuksköterskorna saknar mod att vara ärliga och uppriktiga 

mot kollegor, de boende och deras närstående för att de riskerar att 

avslöja såväl sina egna tillkortakommanden som organisationens brister. 

Att vara otillräcklig innebär också upplevelser av att ha gjort sig skyldig 

till försumlighet och fel. Sjuksköterskorna tvivlar på sin kompetens att 

göra rätt bedömningar i vissa situationer och frågar sig om de kunnat göra 

mera. Att vara undfallande och oärlig samt uppleva sig inkompetent 

skapar känslor av skuld och skam för att de sviker sitt ansvar som goda 

sjuksköterskor. 

 

 

Tabell 4. Översikt over subteman och teman från strukturanalysen som visar på 
innebörder av sjuksköterskors levda erfarenhet av att ha dåligt samvete i sitt arbete.  
Subteman Teman 
Att vara begränsad av andras försumlighet  
Att vara fångad i etiskt krävande situationer  
Att misslyckas att leva upp till andras förväntningar  

Att vara fångad i 
maktlöshet  
 

  
Att sakna mod att hävda sin åsikt  
Att känna sig inkompetent 

Att vara otillräcklig  

 

 

 
Tabell 5. Översikt over subtema och tema från strukturanalysen som visar på innebörder 
av undersköterskors/vårdbiträdens levda erfarenhet av att ha dåligt samvete i sitt 
arbete.  
Subteman Teman 
Att plågas av brist på fokus 
Att vara begränsad av organisationen 

Att vara hindrad av 
fastställda villkor  

  
Att sakna mod att protestera  Att vara otillräcklig 
Att vara försumlig  

 

 

Undersköterskors/vårdbiträdens berättelser 

Resultatet visar att innebörder i undersköterskors/vårdbiträdens levda 

erfarenhet av dåligt samvete i sitt arbete är att vara hindrad av fastställda 

villkor och att vara otillräcklig; då de sviker de boende och sig själva på 



 47 

grund av att arbetsvillkoren var felaktiga, sin feghet och försumlighet 

(tabell 5). Att vara hindrad av fastställda villkor innebär att plågas av att 

inte kunna vara fokuserad på omvårdnadshandlingar; att inte ha tid att 

engagera sig i och vara närvarande för de boende och de närstående; att 

vistas bland dem och se deras behov men uppleva att inte till fullo kunna 

tillgodose dem. Att känna sig bakbunden av vårdens organisation och 

reglementen samt att vardagen kräver ständiga prioriteringar och 

bortprioriteringar upplevs frustrerande. Att vara otillräcklig innebär att 

inte ha mod att vid oegentligheter i vården säga ifrån till sina 

arbetskamrater. De är rädda för att verka förmer än sina arbetskamrater 

men har samtidigt vilja att visa sig dugliga inför dem. Att vara den som 

inför andra gjort sig skyldig till försumlighet och fel ger en känsla av 

misslyckande. Att inte konfrontera arbetskamrater och att uppleva sig 

försumlig ger en känsla av skam och skuld för att inte vara den goda 

vårdpersonal som de vill vara. 

 

Den sammanvägda förståelsen av sjuksköterskors levda erfarenhet av att 

ha dåligt samvete i sitt arbete pekar mot att de erkänner sin maktlöshet 

och sin otillräcklighet som ett eget misslyckade i att vara goda 

sjuksköterskor. Fromm (1990/1947) beskriver samvetet som en reaktion 

hos oss själva på oss själva. Genom sin upplevelse av maktlöshet och 

otillräcklighet misslyckas sjuksköterskorna att leva produktivt dvs. de 

misslyckas med att bli vad de till möjligheterna är, eftersom de inte själva 

lever upp till andras och egna förväntningar. De måste själva, på egen 

hand, hantera sina åtaganden i arbetet; de måste duga på egen hand. Den 

sammanvägda förståelsen av undersköterskors/vårdbiträdens levda 

erfarenhet av att ha dåligt samvete i sitt arbete pekar mot att de känner sig 

hindrade av givna villkor och förutsättningar för samarbete att vara goda 

vårdare. Det humanistiska samvetet är enligt Fromm (1990/1947) 
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uttrycket för människans eget intresse och självständighet och det 

auktoritära samvetet handlar om lydnad och social anpassning. 

Undersköterskorna/vårdbiträdena anpassar sig till arbetsgruppen och 

dess villkor för att vara goda arbetskamrater och vårdare i andras ögon; de 

måste duga tillsammans. De handlar utifrån det auktoritära samvetet. 

Därigenom misslyckas de med att bli vad de till möjligheterna är, goda 

vårdare i sina egna ögon, de tvingas undertrycka sitt humanistiska 

samvete. Skillnader i innebörder i sjuksköterskors respektive 

undersköterskors/vårdbiträdens levda erfarenhet av dåligt samvete i sitt 

arbete kan förstås utifrån deras olika funktioner och de olika 

förväntningar, både egna och andras, som de har på sitt arbete genom 

sina skilda yrkesfunktioner.    

 
 

REFLEKTION 

Reflektion över metoder 

I denna avhandling användes metoder med både kvantitativ (delstudierna 

I-III) och kvalitativ ansats (delstudie IV). Metodologiska reflektioner görs 

utifrån respektive delstudiens ansats och med avseende på dess validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet (delstudierna I-III) och trovärdighet 

(delstudie IV).  

 

I delstudierna I och II avsågs att undersöka samband mellan syn på 

samvete, samvetsstress och utbrändhet. För det syftet användes tre 

enkäter som är utformade för att belysa syn på samvete och mäta 

samvetsstress och utbrändhet. Enkäterna ”Syn på samvete” och 

”Samvetsstress” är utformade inom projektet ”Samvetsstress i vården” 

vilket denna avhandling är en del av. Valet av dessa enkäter är en del av 

det initiala användandet och den fortsatta utvecklingen av 

frågeformulären. Utbrändhetsenkäten MBI som har använts för att mäta 
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frekvens och grad av arbetsrelaterad utbrändhet under drygt två 

decennier världen över, ingår i det frågeformulär som används i projektet 

”Samvetsstress i vården”. Utbrändhet i avhandlingen belyses endast från 

enkätsvar på en utbrändhetsskala och de sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden som utgör avhandlingens empiriska 

material betraktas inte som utbrända i diagnostisk mening eftersom alla 

arbetade under tiden för datainsamlingen.  

 

Enkäterna är validerade för svenska förhållanden (Dahlqvist et al. 2007; 

Glasberg et al. 2006; Hallsten et al. 1985) och bedömdes vara enkla att 

fylla i för respondenter, vilket kan vara en anledning till det ringa interna 

bortfallet (<5 % bortfall på varje variabel) i delstudierna I-III. Även ett 

litet internt bortfall kan medföra en betydande bortfall av antalet fall 

(individer) som kan ingå i en korrelationsanalys och påverkar därigenom 

förhållandet mellan antalet fall och antalet variabler. Att ersätta uteblivna 

svar, t.ex. med ett typvärde, hade inte varit tillräckligt för att uppnå ett 

rekommenderat ratio på 10:1 (10 fall/variabel) (Tabachnick & Fidell 2001 

s. 180). De variabler som hade försumbar inverkan på den kanoniska 

korrelationen avlägsnades stegvis. Urvalsstorleken i delstudierna I-III kan 

kritiseras. Vid tidpunkten för beräkning av urvalsstorlek (poweranalys) 

fanns inte fullständig kännedom om vad frågeformulären krävde. Då 

användandet av enkäterna var i ett initialt skede och de tidiga analyserna 

av SCQ inte visat på statistisk tydlighet när det gäller faktorer (Glasberg 

2007 s. 51), användes alla femton variablerna i PCQ och alla nio variabler 

i SCQ i sambandsanalyserna i delstudierna I och II. Subskalorna i 

utbrändhetsinventoriet MBI (Maslach et al. 1996) utgjorde tre variabler. 

Trots att viss kritik har riktats mot subskalan PA (Shirom 2003) för dess 

instabilitet inkluderades den i analysen (delstudierna II och III) och 

visade på samband som var giltiga teoretiskt (II). Analysen indikerar ett 
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starkt samband mellan att känna sig tvungen att undertrycka sitt samvete 

och den modell för utbrändhet som Maslach och medarbetare lagt fram 

(Maslach et al. 1996), där subskalan PA laddar starkt och negativt, vilket 

indikerar en upplevd nedsatt arbetsprestation.  

 

Urvalsförfarandet i delstudierna I-III kan kritiseras. Cheferna för varje 

enhet instruerades att dela ut frågeformulären till de fyra 

undersköterskor/vårdbiträden de först mötte en specificerad dag. 

Urvalsförfarandet kan kritiseras för att studien kunde uppfattas som 

initierad av ledningen eftersom det var cheferna som delade ut 

frågeformulären. För att undvika detta instruerades cheferna att dela ut 

enkäten med enbart skriftliga instruktioner. Den vårdpersonal som erhöll 

ett frågeformulär fick ett klargörande brev om studiens syfte och upphov 

och genom det bedömdes eventuella missförstånd om studiens ursprung 

vara minimerade. Det kan också ifrågasättas om urvalsförfarandet 

möjliggjorde ett representativt urval. Cheferna instruerades att inkludera 

de fyra första undersköterskorna/vårdbiträdena som de mötte en 

specificerad dag. Vid kontroll har det visat sig att tidpunkten för 

utdelandet av frågeformulären varierade mellan de olika boendena den 

specifika dagen, beroende av när chefen mötte 

undersköterskorna/vårdbiträden.   

 

Att PCQs femton variabler, SCQs nio variabler och MBIs tre subskalor, 

vilket utgjorde tre variabler, användes för att undersöka samband mellan 

svarspoängen på de tre enkäterna, krävde en multivariat 

korrelationsteknik. Den tekniken kunde hantera fler än en beroende 

variabel samt att data var på ordinalskalenivå (Munro 2005, s. 292). 

Kanonisk korrelation visade sig därför lämplig som analysmetod. De 

samband som framkommer ur en kanonisk korrelationsanalys kan vara 
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matematiskt användbara men inte nödvändigtvis tolkningsbara. I 

delstudierna I och II var sambanden även tolkningsbara och bedömdes 

meningsfulla och de stöddes även av tidigare studiers resultat (t.ex. de 

Raeve 1998; Kelly 1998; Burke & Greenglass 2001; Georges & Grypdonck 

2002). I delstudie III användes PLSR för att räkna fram 

regressionskoefficienter för att predicera grupptillhörighet, i det här fallet 

yrkestillhörighet (sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde) Denna 

metod var lämplig att använda eftersom den tillät små datamaterial och 

data på ordinalskalenivå (Henningsson et al. 2001).  

 

I delstudierna I och II används olika nivåer av absoluta värden på 

variablernas kanoniska laddningar som gräns för vad som betraktas som 

meningsfullt att ta med i sambandsmodellerna. I delstudie I är de 

meningsskapande nivåerna olika för variablerna i PCQ (≥ 0.30 ) och i SCQ 

(≥ 0.50). Att sätta nivån för kanoniska laddningar för variabler till ≥ 0.30 

är rekommenderat (Munro 2005, s. 293). Den högre nivån för laddningar 

i variabler i SCQ motiverades med samstämmigheten bland SCQ enkätens 

variabler (Cronbach’s alpha = 0.82). I delstudie II görs ingen sådan 

skillnad vilket kunde ha gjorts även i delstudie II. Av de nio variablerna i 

SCQ så laddade sex variabler högre än 0.50 och tre variabler laddar lägre 

än 0.50, där den variabel som laddade 0.30 redovisades p.g.a. av 

gränssättningen till 0.30. De sex variabler som laddar högre än 0.50 har 

alla med krav och förväntningar att göra medan de tre variabler som 

laddar lägre än 0.50 handlar om att bevittna kränkning, att undvika 

patient och närstående samt att ett krävande privatliv inkräktar på 

arbetslivet. 

 

Språkbruket för kanonisk korrelationsanalys och PLSR, där termer som 

förklarande variabler och prediktion används, kan vara missvisande. Inga 
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anspråk gjordes i denna avhandlings delstudier på att undersöka 

orsaksamband, dvs. det finns ingen riktning på de samband som 

redovisas. Analyserna visade inget om hur syn på samvete, samvetsstress 

och utbrändhet är relaterade utan bara att de är relaterade.  

 

I delstudie IV var syftet att belysa innebörder i levd erfarenhet av dåligt 

samvete i arbetet. Narrativa intervjuer genomfördes med sex 

sjuksköterskor och sex undersköterskor/vårdbiträden. Urvalet till de 

narrativa intervjuerna utgick från skattningar på samvetsstressenkäten 

SCQ och utbrändhetsenkäten MBI. Urvalsförfarandet till vissa studier om 

moralisk stress har kritiserats av bland annat Aita (2006) därför att urval 

har gjorts utifrån gemensamma nämnare för informanterna vilket riskerar 

att en ensidig bild får företräde i presentationen av upplevelser av 

moralisk stress. För att motverka detta gjordes i delstudie IV ett urval från 

dem som skattat högt och dem som skattat lågt på respektive skala. På så 

sätt erhölls en bredd i insamlad data med ett innebördsrikt 

intervjumaterial. Mishler (1986) beskriver den narrativa intervjun som ett 

samtal mellan intervjupersonen och intervjuaren där intervjuarens 

förförståelse kan få betydelse både i intervjusituationen och i tolkningen 

av intervjutexten. Jag har erfarenhet av arbete som sjuksköterska i 

kommunal äldreomsorgs särskilda boenden vilket kan ses som både en 

fördel för att nå en fördjupad förståelse och en nackdel om den inte är 

medveten. I intervjusituationen medförde min förförståelse att 

fördjupande följdfrågor ställdes utifrån en delad yrkeserfarenhet 

samtidigt som förförståelsen också i några fall utgjorde ett hinder till att 

klargörande följdfrågor ställdes. Även vid tolkningen eftersträvades en 

medvetenhet om förförståelsen så att den inte blandades ihop med 

informanternas uttryck för sin levda erfarenhet av det studerade 

fenomenet. Intervjuerna var lämpade att tolka med hjälp av 
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fenomenologisk-hermeneutisk metod. En öppenhet till intervjutexten har 

tillämpats. Den slutgiltiga tolkning som presenteras i delstudie IV 

bedömdes vara den mest giltiga och trovärdiga.  

 

Könsfördelningen av urvalet i de respektive delstudierna beaktades. I 

delstudierna I-III ingick sex män av totalt 146 deltagare och en man av 

tolv deltagare ingick i delstudie IV. Det kan tyckas som en brist att 

männen är underrepresenterade i studierna men det är förhållandevis 

representativt för hur män är representerade i kommunal vård och 

omsorg där 2007 års statistik visade på att 89 % av de anställda var 

kvinnor (Sveriges Kommuner och Landsting 2008).  

 

Reflektion över resultat 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva syn på samvete, 

samvetsstress och utbrändhet och undersöka sambanden dem emellan, 

samt att belysa innebörder i den levda erfarenheten av dåligt samvete hos 

sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden i kommunal 

äldreomsorgs särskilda boenden. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden i 

kommunal äldreomsorgs särskilda boenden huvudsakligen uppfattade 

samvetet som en tillgång i arbetet och inte som en börda. En större andel 

sjuksköterskorna än undersköterskor/vårdbiträden uppfattade att 

samvetet var känslighetskrävande och en större andel 

undersköterskor/vårdbiträden än sjuksköterskor betraktade samvete som 

en auktoritet. Att inte hinna ge den vård patienten (den boende) behöver 

samt att vårdarbetet är så krävande att de inte orkar ägna sig åt sina 

närmaste så som de skulle vilja, genererade en högre grad av 

samvetsstress för både sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden. 
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Sjuksköterskor skattade en högre grad av samvetsstress än 

undersköterskor/vårdbiträden framförallt av att inte leva upp till 

förväntningar och krav från sig själv och andra (III, IV). Sjuksköterskorna 

visade på en känslighet för förväntningar och krav från kollegor, 

organisationen och boende och deras närstående (III). Innebörder i deras 

levda erfarenhet av dåligt samvete i arbetet visade på att de upplevde sig 

otillräckliga och fångade i maktlöshet; de svek förväntningar från de 

boende, de närstående, personalen och sig själva genom sin maktlöshet, 

feghet och inkompetens (IV). Undersköterskor/vårdbiträden använde 

samvetet som en vägledare i arbetet (III) och innebörden av deras levda 

erfarenhet av dåligt samvete i arbetet visade på att vara hindrad att utföra 

den vård de önskar utföra av fastställda villkor och att vara otillräcklig. De 

upplevde att de svek de boende och sig själva på grund av att 

arbetsvillkoren var felaktiga, sin feghet och försumlighet (IV). Resultatet 

visar även på samband mellan skattningar av syn på samvete, 

samvetsstress och utbrändhet. Uppfattningen att behöva döva sitt 

samvete för att kunna stanna kvar i vården hade samband med 

samvetsstress både relaterat till yttre krav, från andra, och till inre krav, 

från sig själv (I). Sambandet mellan skattningar av samvetsstress och 

utbrändhet (II) visade att upplevelser av att inte räcka till och att vara 

utsatt för motstridiga krav var starkt korrelerade till utbrändhet 

(framförallt emotionell utmattning). Sambandet mellan skattningar av 

syn på samvete och utbrändhet (II) visade att känna sig tvungen att döva 

sitt samvete var starkt korrelerat till alla tre dimensionerna av utbrändhet.  

 

Delstudierna visar att när sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden uppfattar samvetet som en börda så har 

det samband med samvetsstress (I) och utbrändhet (II). De riskerar att 

inte kunna stanna kvar i vården om de följer sitt samvete och de kan då 
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välja att döva samvetet. Men genom att döva och undertrycka sitt samvete 

riskerar de sin känsla av helhet och harmoni, sin känsla av moralisk 

integritet och därmed riskerar deras identitet som goda vårdare att hotas 

(II) (jfr Childress 1979). När sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden kände sig tvungna att döva sitt samvete för 

att kunna stanna kvar i vården lurade de sig själva med att de skulle 

kunna fortsätta arbeta och vara goda vårdare och medarbetare. Løgstrup 

(1997/1956) menar att samvetet har en avslöjande funktion, där de sanna 

motiven till våra handlingar visar sig. Dahlqvist (2008) konkluderar i sin 

doktorsavhandling att vårdare upplevde samvetet som en tillgång om de 

uppmärksammade och reflekterade över sitt dåliga samvete. Om de 

däremot kände sig tvungna att döva sitt samvete sågs ett samband med 

utbrändhet.   

 

Delstudierna i föreliggande avhandling visar på att samarbete prioriteras 

framför att följa sitt samvete (I, IV). Genom att döva och undertrycka 

samvetet försöker sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden 

upprätthålla bilden av sig själva som god vårdpersonal i en 

arbetsgemenskap (I, II, IV). Andra studier visar också att fungerande 

samarbete bland vårdpersonal ansågs vara viktigt för att ge en god vård 

(Smith & Godfrey 2002; Kihlgren et al. 2003; Weman et al. 2004; Weman 

& Fagerberg 2006). När sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden i föreliggande avhandling upplever att de 

måste döva samvetet för att kunna stanna kvar i vården eller när de inte 

vågar uttrycka vad samvetet säger för att möjliggöra ett samarbete visade 

sig upplevelser av dåligt samvete (IV) och samvetsstress (I). De anser sig 

behöva ta hänsyn till vad andra tycker och beakta det som har betydelse 

för att samarbetet och arbetsklimatet i arbetsgruppen ska vara 

friktionsfria. Glasberg (2007) visar i sin doktorsavhandling att inte kunna 
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leva och handla efter sina moraliska övertygelser har samband med 

utbrändhet. I föreliggande avhandling visade sig samband mellan att döva 

samvetet för att kunna stanna kvar i vården och utbrändhetens tre 

dimensioner, vilket kan förstås som 

att döva samvetet för att kunna stanna kvar i vården har samband med en 

känsla av förlorad helhet och harmoni och en hotad integritet (II). 

Maslachs och medarbetare (1996) beskriver den nedsatta 

arbetsprestationen som en känsla av att vara inkompetent och att inte 

lyckas i sitt arbete med människor. Det kan förstås som att motiv till 

handlingen att döva samvetet har avslöjats och att bilden av sig själv som 

god sjuksköterska/undersköterska/vårdbiträde riskerar att krackelera. 

 

Att gå emot sin moraliska övertygelse kan ses i ljuset av Fromms 

(1990/1947) distinktion mellan ett auktoritärt och ett humanistiskt 

samvete. Han beskriver det auktoritära samvetet som en röst från en 

internaliserad yttre auktoritet. Det handlar om att auktoriteters lagar och 

sanktioner accepterats medvetet eller omedvetet under samvetets 

utveckling genom livet och förläggs till ens inre. På så sätt blir den yttre 

auktoritetens lagar och sanktioner en del av oss själva och vi ställs till 

svars inför en inre instans, vårt samvete. Det humanistiska samvetet är 

vår egen röst, det är ett vetande inom oss själva och det bedömer vårt sätt 

att fungera såsom människor, om vi lyckats eller misslyckats med konsten 

att leva. Lyckas vi med konsten att leva kallar Fromm det för att vi lever 

produktivt (s. 159). Det humanistiska samvetet inrymmer också kärnan av 

våra moraliska erfarenheter. Dessa två samveten, det auktoritära och det 

humanistiska, kan ses som aspekter av samvetet då Fromm menar att 

dessa två aspekter av samvetet samexisterar och interagerar i oss. Det 

humanistiska samvetet är uttrycket för människans eget intresse och 

självständighet medan det auktoritära samvetet handlar om lydnad, plikt 
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och social anpassning. Sjuksköterskorna i delstudierna upplever dåligt 

samvetet när de misslyckats att leva produktivt, dvs. det humanistiska 

samvetet anger att de misslyckas med att bli vad de till möjligheterna är, 

de lever inte upp till andras och egna förväntningar att de måste duga 

själva på egen hand (III, IV). Undersköterskorna/vårdbiträdena anpassar 

sig till arbetsgruppen och dess villkor, krav och förväntningar för att vara 

goda arbetskamrater och vårdare i andras ögon; de måste duga 

tillsammans (IV). De handlar utifrån det auktoritära samvetet. Därigenom 

misslyckas de med att bli vad de till möjligheterna är, goda vårdare i sina 

egna ögon, de tvingas undertrycka sitt humanistiska samvete. 

 

Att sjuksköterskorna måste duga på egen hand och att 

undersköterskor/vårdbiträden måste duga tillsammans kan förstås 

utifrån deras arbetssituation i kommunal äldreomsorgs särskilda 

boenden. Sjuksköterskor har ett lagstadgat övergripande ansvar för 

omvårdnaden men är beroende av att andra gör sitt jobb på ett korrekt 

sätt för att de själva ska kunna ta sitt ansvar fullt ut och de arbetar inte i 

grupp som undersköterskor/vårdbiträden gör. Karlsson (2007) beskriver i 

sin doktorsavhandling förväntningarna på sjuksköterskor i kommunal 

äldreomsorg som paradoxala. Sjuksköterskor förväntas vara autonoma 

men är samtidigt begränsade att ta egna beslut. De förväntas ta ett 

autonomt ansvar för omvårdnaden men måste samtidigt underordna sig 

omsorgsbeslut från biståndsbedömare och medicinska beslut från läkare. 

De förväntas vara ledare men är samtidigt jämställda och underordnade. 

De ska handleda och leda omvårdnadsarbetet men även vara kompis och 

en i arbetslaget och utföra omsorgsarbete. Att vara underordnad innebär 

att inte ha mandat att påverka ekonomi, bemanning och kompetens hos 

undersköterskor/vårdbiträden och övrig vårdpersonal. Sjuksköterskorna 

förväntades hålla ihop helheten och att bedöma situationer utifrån 
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omvårdnads-, omsorgs- och medicinskt perspektiv men samtidigt 

förväntades de hålla sig till sitt kompetensområde, omvårdnad (Karlsson 

2007). Undersköterskor/vårdbiträden i kommunal äldreomsorgs 

särskilda boenden utför vård- och omsorgsarbete och de arbetar i endast 

en grupp på en enhet. Törnqvist (2004) visar i sin doktorsavhandling på 

de krav vårdbiträden i äldreomsorgens särskilda boende ställer på 

varandra för att anses vara goda vårdare och medarbetare. De ska kunna 

samarbeta, vara ärliga och öppna, ta och ge kritik. De ska kunna planera 

och diskutera och samtidigt respektera varandra. Ett vårdbiträde ska vara 

pålitligt, lojalt och duktigt. I föreliggande avhandling visar resultatet att 

förväntningar från dem själva och andra samt oförenliga krav är förenade 

med upplevelser av dåligt samvete, samvetsstress och emotionell 

utmattning (II-IV). 

 

Det moraliska ansvaret existerar enbart som ett individuellt buret ansvar 

(Bauman 1995). Det är utifrån det moraliska ansvaret som de moraliska 

bedömningarna görs för hur vi ska handla i mötet med andra. Enligt 

Taylor (1989) går det inte att göra en åtskillnad mellan personlig identitet 

och moraliska bedömningar. Han anser att identiteten bygger på starka 

värderingar som skapas genom det gemensamma språket i det kollektiv vi 

befinner oss i (s. 35). Taylor (1989) betraktar människor som innevånare i 

ett rum av moraliskt bestämda betydelser, ett moraliskt ramverk. Det är i 

detta moraliska rum som frågor om vem jag är avgörs. Wiklund (2007) 

har undersökt identitetsbegreppet utifrån Taylor och menar att vi får en 

uppfattning om oss själva genom att vi befinner oss på en plats omgiven 

av måttstockar. Identitet handlar om att benämna sig själv och ge sig själv 

betydelser i förhållande till en omvärld. Att avgöra vad som är 

betydelsefullt för oss i en situation förutsätter en förmåga att reflektera 

över situationen. Det gäller speciellt när det handlar om situationer som 



 59 

berör skam, skuld, värdighet och liknande där en persons betydelser kan 

sättas på spel. För reflektionen och övervägandena i situationen står våra 

centrala värderingar om vad som utgör ett meningsfullt liv som fond. Vi 

orienterar oss i det moraliska rummet utifrån tre centrala etiska axlar: 

respekt och plikter gentemot andra, förståelsen av ett fullvärdigt liv och 

det som vi hänvisar till när vi anser oss förtjäna respekt (Taylor 1995).  

 

I en omvårdnadskontext har Taylors metafor om det moraliska rummet 

använts av Dooley och McCarty (2005) samt av Sarvimäki och Stenbock- 

Hult (2008). Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver att det 

moraliska rummet kan ses utgöras av vårt moraliska handlande, 

integritet, institutionella normer och moralisk kultur. De föreslår att vi 

kan tala om ett inre och ett yttre rum där det inre rummet skulle utgöras 

av samvetet, vårt moraliska medvetande och omdöme och det yttre av 

institutionella och samhälleliga ramar som verkar stödjande eller 

hindrande på en moralisk kultur. Det som skapar det moraliska rummet 

är gemensamma och individuella värderingar, som uttrycks när samhället 

fastställer sina normer och individer försöker besvara sina livsfrågor. 

Omvårdnadens inre moraliska rum definieras av den enskilde vårdarens 

medvetenhet, normer och värden men också gruppens (som den enskilde 

vårdaren tillhör) gemensamma medvetenhet, normer och värden. Det 

yttre rummet skulle utgöras av organisatoriska och samhälleliga normer 

som styr det etiska klimatet, dvs. öppenheten för att lyfta viktiga etiska 

frågor och handskas med etiskt problematiska situationer.  

 

Resultaten i avhandlingens alla delstudier visar på sjuksköterskors och 

undersköterskors/vårdbiträdens svårigheter att orientera sig i det 

moraliska rummet. De upplever dåligt samvete, skuld och skam av att 

medverka till att oförrätter begås gentemot de boende, oförrätter som att 
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inte ge den vård den boende behöver p.g.a. tidsbrist, brister i 

organisationen eller brister hos medarbetare (I-IV). Sjuksköterskor 

upplever att de medverkar till oförrätter genom sin maktlöshet i 

situationerna, sin brist på mod att hävda sin åsikt och sin inkompetens att 

göra rätt och tillräckligt gott. De har svårigheter att orientera sig mot de 

organisatoriska ramarna i det yttre rummet. Resultatet visade på 

samvetsstress vid upplevelser av oförenliga krav och förväntningar. Det 

oförenliga ligger i spänningen mellan det yttre och det inre rummet och 

skapar krav i det inre rummet. Sjuksköterskorna måste duga på egen 

hand. Sjuksköterskorna visar på en känslighet mot vad samvetet säger 

(III) och de känner sig hänvisade till sig själva genom sin yrkesroll som 

personligt ansvarig inför alla krav (jfr Hallin & Danielson 2007).   

Sjuksköterskorna känslighet för sitt moraliska ansvar som de inte kan leva 

upp till visar sig i ett dåligt samvete (IV) och samvetsstress (III). De 

känner skam för sin maktlöshet och otillräcklighet att inte vara tillräckligt 

handlingskraftiga och kompetenta som sjuksköterskor anses bör vara. De 

saknar mod att hävda sin åsikt eftersom de därmed riskerar att avslöja 

sina tillkortakommanden. Fagerberg (2004) menar att det är ett dåligt 

självförtroende som gör att sjuksköterskor inte uttrycker sin åsikt när de 

har dåligt samvete. 

 

Undersköterskor/vårdbiträden ger uttryck för att de medverkar till 

oförrätter genom att vara hindrade av organisationen att ge den vård de 

önskar att ge, genom sin brist på mod att våga konfrontera medarbetare 

som kränker boende och genom sin egen försumlighet. De har svårigheter 

att orientera sig mot de organisatoriska ramarna i det yttre rummet, de 

känner sig hindrade att ge den vård de anser att de boende behöver (III-

IV) vilket visar sig i undersköterskors/vårdbiträdens samvetsstress. De 

har även svårigheter att orientera sig i det inre moraliska rummet då de 
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befinner sig i en arbetsgrupp där de måste socialisera sig i gruppen och 

dess gemensamma normer och värderingar. De strävar efter att vara goda 

undersköterskor/vårdbiträden och medarbetare tillsammans i 

arbetsgruppen och det sker på bekostnad av den egna identiteten som god 

vårdare (IV). Denna anpassning gör att de inte kan utveckla sin identitet 

som vårdare såsom de anser att goda vårdare ska vara. De måste duga 

tillsammans i arbetsgruppen. Törnqvist (2004) menar att relationsregler 

mellan kollegor i arbetsgruppen undersköterskor/vårdbiträden är minst 

lika viktiga för arbetsgruppen som relationsreglerna mot de boende. 

Studier inom äldreomsorgen visar att arbetsgruppen är av stor betydelse 

för undersköterskor/vårdbiträden (Ingvad 2003). Där upplever de sig få 

den handlingsfrihet de formellt nekas av organisationen (Silfverberg 

1996) men när problematiska situationer uppstår visar Forsgärde och 

Westman (2002) att personalen oftast väljer att inte diskutera dem med 

sina medarbetare. I delstudie IV går undersköterskor/vårdbiträden en 

balansgång för att smälta in i arbetsgemenskapen och inte sticka ut som 

förmer än de övriga. De balanserar mellan att visa sig dugliga men inte 

alltför dugliga. Genom att följa sitt samvete och konfrontera en 

medarbetare riskerar de arbetsgemenskapen.    

 

Konklusion 

Resultatet i denna avhandling pekar på att sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden i den kommunala äldreomsorgens 

särskilda boenden upplever samvetet som en tillgång. När de upplever 

samvetet som en börda dövar de samvetet för att kunna stanna kvar i 

vården. Avhandlingens delstudier påvisar att upplevelser av att samvetet 

måste dövas för att kunna stanna kvar i vården har samband med 

samvetsstress och utbrändhet. Att döva samvetet för att kunna samarbeta 

kan ske på bekostnad av en förlorad identitet som en god vårdare. 
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Resultatet pekar på att sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden 

har svårigheter att orientera egna värden och normer mot andras. De kan 

få dåligt samvete när gruppens normer eller de fastslagna villkoren för 

arbetet inte stämmer överens med egna värderingar och normer. Om 

känslan av det dåliga samvetet formuleras och uttrycks i gemenskap kan 

det vändas till något positivt. Egna och gemensamma värden och normer 

kan då tydliggöras och förväntningarna göras mer realistiska. 
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APPENDIX 

Tabell 4. Syn på samvete (PCQ). Andel (%) svar på respektive poäng i varje påstående 
samt medelvärden för varje påstående för 146 sjuksköterskor och 
undersköterskor/vårdbiträden verksamma vid en kommuns särskilda boenden 

Andel svar (%) på varje poäng 

Nej, tar avstånd Ja, instämmer Bortfall 
 
Påstående 

 
Medel-
värde  1 2 3 4  5  6  

Samvetet måste tolkas  
 

4.2 11.0 4.8 8.2 26.7 24.0 20.5 4.8 

Det behövs inre stillhet för 
att kunna höra samvetets 
röst 
 

3.8 16.4 12.3 4.8 21.9 25.3 17.8 1 

Det går inte att komma 
undan samvetets röst 
 

4.9 2.1 3.4 4.8 17.8 30.8 40.6 2.1 

Samvetet varnar oss för att 
skada oss själva 
 

4.5 8.2 6.2 5.5 16.8 30.8 32.2 2.1 

Samvetet varnar oss för att 
skada andra 
 

5.1 2.7 2.7 2.1 14.4 28.1 46.6 3.4 

Samvetet bör följas oavsett 
vad andra tycker 
 

4.7 2.1 3.4 8.2 26.7 31.5 26.7 1.4 

På min arbetsplats kan jag 
uttrycka vad mitt samvete 
säger 
 

4.8 0.0 22.1 5.5 29.5 30.8 30.8 1.4 

Jag följer samvetet i mitt 
arbete 
 

4.9 0.7 1.4 2.7 27.4 37.7 29.5 0.7 

Samvetet kan ge felaktiga 
signaler 
 

3.2 17.1 13.7 20.4 33.8 10.6 3.5 2.7 

Samvetet tystnar om man 
inte lyssnar till det 
 

3.2 30.1 11.6 7.5 20.5 11.6 16.4 2.1 

Jag måste döva mitt 
samvete för att kunna 
stanna kvar i vården 
 

2.2a 46.6 21.2 10.3 13.0 6.2 2.7 0.0 

Mitt samvete är alltför 
strängt 
 

2.9 24.0 19.8 19.2 20.5 11.6 4.1 0.7 

Samvetet ger uttryck för 
samhällets värderingar 
 

3.4 13.0 12.3 16.4 37.0 12.3 4.1 4.8 

Gud talar genom samvetet 
 

2.5 43.2 11.6 11.0 17.8 7.5 4.8 4.1 

Genom att följa samvetet 
utvecklas jag som människa 

4.6 2.1 4.1 5.5 35.6 26.7 24.0 2.1 
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Tabell 5. Samvetsstress (SCQ). Andel (%) svar på respektive poäng i varje delfråga samt 
medelvärden för delfrågor och för index för varje fråga för 146 sjuksköterskor och 
undersköterskor/vårdbiträden verksamma vid en kommuns särskilda boenden.  
 
Fråga 

 
Medel-
värde 

 
Andel svar (%) på varje poäng 

Index  
Medel 
(sd) 

  0 1  2  3  4  5  Bortfall  

1a. Hur ofta händer det att 
du inte hinner ge den vård 
patienten behöver? 

2.76 8.2 13.0 15.8 26.7 26.0 8.2 2.1 

1b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

3.12 12.3 6.8 11.0 15.1 33.6 19.9 1.4 

 
9.75  
(6.55) 
 

2a. Händer det att du är 
tvungen att ge vård som 
känns fel? 

1.43 24.0 38.4 14.4 13.7 6.2 1.4 2.1 
 

2b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

2.66 27.4 5.5 5.5 17.1 21.2 21.9 1.4 
 

 
5.26 
(5,39) 

3a. Händer det att du utsätts 
för oförenliga krav i ditt 
arbete? 

1.91 14.4 26.0 22.6 19.2 11.6 1.4 4.8 
 

3b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

2.43 20.5 10.3 16.4 19.2 15.1 14.4 4.1 
 

 
5,82 
(5,40) 

4a. Händer det att du blir 
vittne till att en patient 
kränks och/eller skadas? 

0.96 42.5 32.2 13.0 6.2 3.4 0.7 2.1 
 

4b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

2.27 41.1 4.1 6.8 7.5 11.6 27.4 1.4 
 

 
3,62  
(4,76) 

5a. Händer det att du 
undviker en patient eller 
närstående som behöver 
hjälp eller stöd? 

0.59 60.3 25.3 8.2 3.4 0.7 0.7 1.4 
 

5b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

1.41 58.2 5.5 9.6 2.7 8.9 14.4 0.7 

 
2,13 
(4,00) 

6a. Händer det att ditt 
privatliv är så krävande att 
du inte orkar ägna dig åt ditt 
arbete så som du skulle 
vilja? 

0.59 61.0 24.7 6.2 4.1 2.1 0 2.1 
 

6b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

1.04  63.7 9.6 5.5 7.5 7.5 6.2 0 

 
1,66  
(3,51) 

7a. Händer det att 
vårdarbetet är så krävande 
att du inte orkar ägna dig åt 
dina närmaste så som du 
skulle vilja? 

2.31  13.0 13.7 23.3 28.1 17.8 2.1 2.1 

7b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

3.06 17.1 4.1 11.0 17.8 20.5 28.1 1.4 
 

 
8,67 
(6,71 
 
 

8a. Händer det att du 
upplever att du inte kan leva 
upp till andras förväntningar 
på din arbetsinsats? 

1.52 26.0 24.0 26.0 15.1 6.8 0 2.1 
 

8b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

2.12 30.8 12.3 11.0 13.0 24.0 8.2 0.7 

 
4,77 
(5,03) 

9a. Händer det att du gör 
avkall på dina ambitioner att 
ge god vård? 

1.06 44.5 26.7 8.9 12.3 4.8 0.7 2.1 

9b. Ger detta dig dåligt 
samvete? 

1.82 45.9 8.9 3.4 11.6 15.1 13.7 1.4 

 
3,92 

(5,66) 
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Tabell 6. Medelvärde och spridningsmått för totalindex för samvetsstress för hela samplet 
och för respektive yrkesgrupp. 
Samvetsstress Medelvärde Standard  

deviation 
Range 

Hela samplet 48.0 31.0 0.0-153.5 
Sjuksköterskor 53.8 33.4 0.0-153.5 
Undersköterskor/vårdbiträden 44.6 29.2 0.0-125.3 
 

 

 

Tabell 7 Medelvärden för MBI subskalor och andel (%) av sjuksköterskor och 
undersköterskor/vårdbiträden klassificerade med hög, moderat och låg nivå av 
utbrändhet för varje subskala.   
Burnout Medelvärde Range Hög 

% 
Moderat 
% 

Låg 
% 

Emotionell Exhaustion  
Hela samplet n=131  
Sjuksköterskor n=45 
Undersköterskor/vårdbiträden n=86 

 
18.31 
19.33 
17.77 

 
0-45 
0-45 
2-39 

 
22.1 
22.2 
22.1 

 
22.9 
26.7 
20.9 

 
55.0 
51.1 
57.0 

Depersonalisation  
Hela samplet n=141 
Sjuksköterskor n=49 
Undersköterskor/vårdbiträden n=92 

 
3.55 
3.41 
3.62 

 
0-19 
0-19 
0-19 

 
9.2 
8.2 
9.8 

 
14.9 
10.2 
17.4 

 
75.9 
81.6 
72.8 

Personal Accomplishment 
Hela samplet n=136 
Sjuksköterskor n=48 
Undersköterskor/vårdbiträden n=88  

 
39.15 
38.38 
39.58 

 
0-48 
0-48 
23-48 

 
58.1  
54.2 
60.2 

 
27.2 
31.3 
25.0 

 
14.7 
14.6 
14.8 

 
 
 
 
 
 


