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Abstrakt 

Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors syn på samvete, grad av samvetsstress och 

analysera samband mellan dessa variabler. 

Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ställs ofta inför etiska situationer som är potentiella källor 

till samvetsstress. Ett positivt samband mellan samvetsstress och utbrändhet finns. 

Sjuksköterskans egen syn på samvete kan påverka graden av samvetsstress. Inga studier som 

beskriver grad av samvetsstress och syn på samvete hos anestesisjuksköterskor har hittats. 

Design: Studien är en beskrivande tvärsnittsstudie. 

Metod: Datainsamlingen skedde hösten 2015. 34 anestesisjuksköterskor besvarade 

samvetsstresskalan (SCQ) och skalan för syn på samvete (PCQ). SCQ analyserades med T-

test och Cohen´s d, PCQ analyserades med Fisher’s exakta test. Sambandsanalys utfördes 

med Spearman’s rho.  

Resultat: Majoriteten anestesisjuksköterskor kan uttrycka vad deras samvete säger och kan 

följa sitt samvete på arbetet. De skattar betydligt lägre grad av samvetsstress jämfört med 

tidigare studier. Anestesisjuksköterskor som arbetar heltid/dagtid skattar högre grad 

samvetsstress vad gäller att inte kunna leva upp till andras förväntningar på sin arbetsinsats 

jämfört med de som arbetar deltid/skiftgång. Det finns ett positivt samband mellan 

anestesisjuksköterskors skattningar av samvetsstress och att uppfatta sitt samvete som en 

börda. 

Konklusion: Att vårda en patient åt gången och inte behöva prioritera mellan olika patienters 

behov kan möjligen vara en skyddande faktor mot samvetsstress. Fortsatt forskning krävs för 

att undersöka vilka faktorer som verkar skyddande för anestesisjuksköterskor. Enkäterna för 

syn på samvete och samvetsstress behöver omarbetas och anpassas till anestesisjuksköterskors 

arbete. 
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Abstract 

Aim: To describe nurse anaesthetists’ perception of conscience, degree of stress of conscience 

and to analyse the relationship between these variables. 

Background: The nurse anaesthetist is often put in ethical situations that are potential sources 

to stress of conscience. There is a positive connection between stress of conscience and 

burnout. The nurse’s own perception of stress of conscience can affect the degree of stress of 

conscience. No studies were found to describe degree of stress of conscience and perception 

of conscience among nurse anaesthetists. 

Design: The study is a descriptive cross-sectional study. 

Methods: The data was collected during autumn of 2015. 34 nurse anaesthetists answered the 

stress of conscience questionnaire (SCQ) and the perception of conscience questionnaire 

(PCQ). SCQ was analysed with T-test and Cohen’s d, PCQ was analysed with Fisher’s exact 

test. Correlation analysis was performed with Spearman’s rho.  

Results: A majority of nurse anaesthetists could express what their conscience says and can 

follow their conscience at work. They estimated considerably lower degree of stress of 

conscience compared to earlier studies. Nurse anaesthetists working fulltime/daytime 

estimates higher degree of stress of conscience when not being able to live up to others 

expectations on their work effort compared to those working part-time/shifts.  There is a 

positive connection between nurse anaesthetists’ estimations of stress of conscience and 

receiving their conscience as a burden. 

Conclusions: To care for one patient at a time and not having to prioritise between different 

patients’ needs could be a protective factor against stress of conscience. More research is 

needed to examine which factors are protective for nurse anaesthetists. The questionnaires 

perception of conscience and stress of conscience need to be developed and adapted to the 

work of nurse anaesthetists. 

 

Keywords: Nurse anaesthesia, operating room personnel, conscience, stress of conscience, 

stress, experience 
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Vad är känt inom detta ämne? 

 

 Sjuksköterskans egen syn på samvete påverkar graden av samvetsstress. 

 Resultat har visat på ett positivt samband mellan samvetsstress och 

utbrändhet. 

 Antalet sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden inom 

äldreomsorgen som måste döva sitt samvete för att orka arbeta kvar i vården 

verkar öka.  

 

Vad denna studie bidrar med: 

 

 Majoriteten anestesisjuksköterskor kan på sitt arbete uttrycka vad deras 

samvete säger samt kan följa sitt samvete på arbetet och de skattar betydligt 

lägre grad av samvetsstress jämfört med tidigare studier. 

 Anestesisjuksköterskor som arbetar heltid/dagtid skattar högre grad 

samvetsstress vad gäller att inte kunna leva upp till andras förväntningar på 

sin arbetsinsats jämfört med de som arbetar deltid/skiftgång. 

 Det finns ett positivt samband mellan anestesisjuksköterskors skattningar av 

samvetsstress och att uppfatta sitt samvete som en börda. 

 

Hur kan dessa resultat användas för att influera riktlinjer, praktiskt arbete, fortsatt 

forskning och utbildning?  

 

 Möjligheten att ge omvårdnad till en patient åt gången och inte behöva 

prioritera mellan olika patienters behov kan vara en skyddande faktor mot 

samvetsstress. 

 Fortsatt forskning krävs för att undersöka vilka faktorer som verkar 

skyddande för anestesisjuksköterskor.  

 Enkäterna för syn på samvete och samvetsstress behöver omarbetas och 

anpassas till anestesisjuksköterskors arbete. 
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INLEDNING 

 

Resultat har visat på positiva samband mellan att uppfatta sitt samvete som börda och 

samvetsstress (stress relaterat till dåligt samvete) (Glasberg et al. 2007, Juthberg et al. 2007, 

Åhlin et al. 2013) och utbrändhet (Glasberg et al. 2007, Juthberg et al. 2008). Att uppfatta sitt 

samvete som en tillgång har visat sig ha ett negativt samband med samvetsstress (Glasberg et 

al. 2007, Juthberg et al. 2008). Studier har också visat att samvetsstress kan påverka 

vårdpersonals välbefinnande negativt (Orrung Wallin et al. 2013) och att samvetsstress kan 

inverka negativt på vårdkvaliteten (From 2011). Inga studier har kunnat hittas där man 

undersökt anestesisjuksköterskor syn på samvete eller skattningar av samvetsstress och det 

förefaller således vara angeläget att genomföra en sådan studie. 

 

Bakgrund 

 

Anestesiologi kommer av grekiskans an (o- eller icke), aisthesis (känsel) och logos (lära) och 

består i olika vårdaktiviteter och vårdhandlingar som genomförs under de pre-, intra- och 

postoperativa faserna. Anestesisjuksköterskans arbete består av att tillgodose patientens behov 

av omvårdnad och behandling i samband med operationer, olika behandlingar och procedurer 

samt vid akuta situationer på och utanför sjukhus. Traditionellt arbetar anestesisjuksköterskan 

med operationssalsbundet arbete under vilket komplicerade smärtsamma ingrepp kan 

genomföras. Arbetet är högteknologiskt och består av korta möten med patienten där 

anestesisjuksköterskan ofta ställs inför svåra etiska situationer (Hovind 2010). Anestesiologi 

är en krävande och mångsidig specialitet som förutsätter ingående kunskaper och erfarenheter 

inte bara inom den egna specialiteten utan också inom flera andra områden såsom traumats – 

som en operation innebär – inverkan på den fysiologiska organismen, att upptäcka symptom, 

analysera dem samt fatta beslut och åtgärd, allt inom en kort tidsrymd av en operation. Ingen 

annan specialitet ställer liknande krav på brett kunnande (Halldin & Lindahl 2014) och i 

studier har man funnit höga stressnivåer hos anestesisjuksköterskor samt ett positivt samband 

mellan stress och ett brett verksamhetsområde vilket innebär stor variation på arbetsuppgifter 

och höga krav på kompetens (Alves 2005, Chipas & McKenna 2011). Andra faktorer som i 

studier har visats sig ha positiva samband med stress bland anestesisjuksköterskor är till 

exempel jobbrelaterade konflikter med medarbetare, negativt bemötande och negativa 
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attityder gentemot anestesisjuksköterskor från anestesiologer (Prescott & Bowen 1985, Baggs 

& Ryan 1990, Perry 2005). Att som anestesisjuksköterska utsättas för anestesiologers 

negativa attityder och att vara den som på grund av hierarkin måste kompromissa vid 

konflikter trots att det känns fel kan vara en förklaring till varför anestesisjuksköterskor 

skattar högre grader av arbetsrelaterad stress än anestesiologer (Torgersen & Chamings 1994). 

Att kompromissa vid konflikter trots att det känns fel kan innebära att anestesisjuksköterskor 

tvingas ge vård som känns felaktig. Samarbetssvårigheter bland anestesiologer och 

anestesisjuksköterskor kan ha en negativ inverkan på anestesisjuksköterskors arbetsmiljö 

precis som oväntade dödsfall och patientkomplikationer exempelvis svårigheter vid intubation 

kan ha (Perry 2005, Averlid & Bihari Axelsson 2012). En annan faktor som kan leda till stress 

hos anestesisjuksköterskor är hög arbetsbörda vilket innefattar press att producera på grund av 

slimmade operationsprogram, personalbrist och svårigheter att kunna ta paus i arbetet (Perry 

2005). Ett flertal faktorer har alltså identifierats som kan leda till ökad stress i 

anestesisjuksköterskans arbetsmiljö och negativa attityder från anestesiologer och att tvingas 

kompromissa i konflikter till sådan grad att anestesisjuksköterskan får ge vård som känns fel 

är exempel på vad som kan vara etisk svåra situationer i anestesisjuksköterskans dagliga 

arbete.  

 

Ett flertal etiskt svåra situationer har identifierats och dessa kan möjligen generera 

samvetsstress. Sjuksköterskor har i intervjuer uppgett att de känner dåligt samvete när de inte 

kan fullfölja sina plikter gentemot patienten, ofta på grund av arbetsbörda och tidspress 

(Sørlie et al. 2005). Att vara medveten om vad de uppfattar vara den korrekta handlingen, 

men att möta hinder för att agera på ett sådant sätt är en etisk svår situation som genererar 

moralisk stress hos anestesisjuksköterskor och har positiva samband med känslor av 

frustration, ilska, skuld, vanmakt och även fysiska symptom såsom huvudvärk, magsmärtor 

och muskelspänningar (Radzvin 2011). Det är rimligt att anta att svåra etiska situationer som 

genererar moralisk stress hos anestesisjuksköterskor även kan generera samvetsstress. Ett 

exempel på en svår etisk situation anestesisjuksköterskor kan ställas inför är när de förväntas 

vårda patienter som de anser att de egentligen inte ska ansvara för, t.ex. när de vårdar 

intensivvårdspatienter på en postoperativ avdelning - något som de uppger att sjuksköterskor 

med specialistutbildning inom intensivvård borde göra då de själva anser att de saknar 

tillräckligt med kunskap och stöd för att vårda dessa patienter (White et al. 2013). Att som 
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anestesisjuksköterska utsättas för etiskt svåra situationer till exempel som att vårda och 

ansvara för patienter inom andra verksamhetsområden såsom intensivvård, att arbeta där det 

finns risk för kommunikativa problem och konflikter som innebär att anestesisjuksköterskan 

tvingas kompromissa i sådan grad att anestesisjuksköterskan får ge vård som känns fel samt 

att vårda under sådan tidspress att de inte kan fullfölja sina plikter gentemot patienten, kan 

möjligen generera dåligt samvete. Det är inte utrett i vilka sammanhang och i vilken grad som 

dåligt samvete hos anestesisjuksköterskor uppkommer men resultat av studier gjorda inom 

äldreomsorgen bland vårdpersonal visar att situationer som genererar dåligt samvete är ”att 

känna sig fången mellan olika personers krav”, ”att slitas bort från de boende för att göra 

andra måsten”, ”att känna sig oförmögen att lindra lidande” och ”att vara del av omvårdnad 

som är eller som känns fel” (Ericson-Lidman et al. 2013). Andra exempel på situationer som 

kan generera dåligt samvete bland vårdpersonal inom äldreomsorgen är när de känner sig 

ofullkomliga på grund av chefers beteende och bemötande, (Ericson-Lidman & Strandberg 

2013), när de inte har möjlighet att ge personcentrerad vård (Ericson-Lidman & Strandberg 

2015
b
), att arbeta i grupp med bristfälligt samarbete (Ericson-Lidman & Strandberg 2015

a
), 

och när måltidsscheman inte fungerar (Ericson-Lidman & Strandberg 2015
c
). Dessa 

situationer som visats kunna generera dåligt samvete kan vara exempel på situationer som 

genererar samvetsstress bland vårdpersonal. Det är rimligt att anta att då 

anestesisjuksköterskor utsätts för liknande situationer kan det generera samvetsstress och hur 

de uppfattar sitt samvete har troligen betydelse i relation till samvetsstress.  

 

Studier visar att vårdpersonal i Sverige uppfattar sitt samvete som en auktoritet, en 

varningssignal, en tillgång, en börda, någonting som kräver känslighet och att samvetet är 

kulturberoende (Dahlqvist et al. 2007). Majoriteten av sjuksköterskor inom äldreomsorgen i 

Sverige upplever samvetet som en tillgång och inte som en börda i arbetet (Juthberg et al. 

2010, Åhlin et al. 2013). Studier har visat att uppleva sitt samvete som en tillgång har ett 

negativt samband till utbrändhet (Glasberg et al. 2007, Juthberg et al. 2008). Vidare skattade 

36,2% av personalen som jobbade inom äldreomsorgen att de upplevde sitt samvete som 

alldeles för strängt (Juthberg 2008) och att uppleva sitt samvete som alltför strängt har visat 

sig ha ett positivt samband med samvetsstress (Juthberg et al. 2007, Åhlin et al. 2013). I en 

studie av Juthberg et al. (2010) uppgav 86 % av sjuksköterskor att de kunde uttrycka på 

arbetet vad deras samvete förmedlade och 88 % av sjuksköterskorna uppgav att de kunde följa 
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samvetets röst i sitt arbete. Vidare uppgav 21,9 % att de behövde döva sitt samvete för att 

kunna fortsätta arbeta i vården och i en senare studie visade det sig att motsvarande siffra ökat 

till 37,7 % (Åhlin et al. 2013).  Detta kan vara bekymmersamt då resultat visar att behöva 

döva samvetet har ett positiv samband till utbrändhet (Glasberg et al. 2007, Juthberg et al. 

2008) och samvetsstress (Glasberg et al. 2007, Juthberg et al. 2007, Åhlin et al. 2013). Det 

kan vara problematiskt om anestesisjuksköterskor uppfattar sitt samvete som en börda snarare 

än som en tillgång. Alla tillgängliga resultat visar att uppfatta sitt samvete som en börda är 

relaterat till högre grader av samvetsstress.  

 

Studier har visat att vårdpersonal i olika svenska vårdkontext skattar de högsta graderna av 

samvetsstress relaterat till att inte hinna ge den vård boende behöver, att tvingas ge vård som 

känns fel, att inte kunna leva upp till andras förväntningar och att uppleva sitt arbete inom 

vården så krävande att inte ha energin till att ägna sig åt sin egen familj som man hade önskat 

(Glasberg et al. 2006, Juthberg et al. 2010, Åhlin et al. 2015). Detta kan innebära allvarliga 

konsekvenser för vårdpersonal då resultat från studier har visat att det finns ett positivt 

samband mellan samvetsstress och utbrändhet (Juthberg et al. 2008, Åhlin et al. 2013). 

Dessutom har studier visat att de som rapporterar höga värden av samvetsstress också 

rapporterar fler hälsoproblem än de som rapporterat lägre värden av samvetsstress (Orrung 

Wallin et al. 2013). Det har visat sig att det finns ett negativt samband mellan samvetsstress 

och vårdkvaliteten inom hemtjänst och hemsjukvård hos äldre (From 2011). Undersköterskor 

skattar högre grader av samvetsstress jämfört med sjuksköterskor relaterat till brist på tid till 

att ge den vård som patienterna behöver (Glasberg et al. 2008, Åhlin et al. 2013). Resultat 

visar att kvinnor tenderar att rapportera högre grad av samvetsstress än män (Glasberg et al. 

2008, Åhlin et al. 2015). Andra bakgrundsvariabler såsom ålder, år i yrket, civilstånd, antal 

barn som bor hemma, antal år i yrket och antal år på arbetsplatsen har i studier inte kunnat 

visa på något samband med grad av samvetsstress hos vårdpersonal som arbetar inom 

äldreomsorg (Glasberg et al. 2008, Åhlin et al. 2013).  

 

Resultat från studier som redovisats ovan visar att det finns ett flertal faktor som kan orsaka 

stress hos anestesisjuksköterskor och som kan innebära att de hamnar i svåra etiska 

situationer, dessa situationer kan potentiellt ge upphov till samvetsstress. Inga studier som 
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beskriver grad av samvetsstress och syn på samvete hos anestesisjuksköterskor har hittats och 

det är inte heller känt hur bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, år i yrket, civilstånd, antal 

barn som bor hemma, antal år i yrket och antal år på arbetsplatsen kan vara relaterat till 

graden av samvetsstress hos anestesisjuksköterskor. Anestesisjuksköterskeyrket är ett 

komplext yrke och anestesisjuksköterskan utsätts för etiskt svåra situationer som möjligen kan 

generera samvetsstress. Studier gjorda inom äldreomsorgen har visat att sjuksköterskans syn 

på samvete påverkar graden av samvetsstress (Glasberg et al. 2007, Juthberg et al. 2007, 

Juthberg et al. 2008, Juthberg et al. 2010, Åhlin et al. 2013) och det är logiskt att anta att även 

anestesisjuksköterskors syn på samvete kan påverka graden av samvetsstress. Det är viktigt att 

studera syn på samvete och samvetsstress med tanke på att tidigare studier visat att 

samvetsstress kan påverka välbefinnandet i negativ riktning och i förlängningen den vård som 

levereras. Mer kunskap inom området kan få betydelse för att utveckla metoder för att mildra 

eventuella negativa effekter av samvetsstress och förbättra omvårdnaden av de patienter 

anestesisjuksköterskor ansvarar för.  

 

 

STUDIEN 

 

Syfte  

 

Att beskriva anestesisjuksköterskors syn på samvete, grad av samvetsstress och analysera 

samband mellan dessa variabler. 

 

Design 

 

Studien är en beskrivande tvärsnittsstudie. 
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Deltagare 

 

Studien genomfördes bland anestesisjuksköterskor vid fyra operationsavdelningar på ett 

regionsjukhus i norra Sverige. Vid tidpunkt för datainsamling arbetade 58 

anestesisjuksköterskor vid de olika avdelningarna. Inklusionskriterierna var att deltagarna 

skulle vara specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot anestesi och vara 

verksamma på en operationsavdelning med sedvanliga arbetsuppgifter för en 

anestesisjuksköterska. Totalt besvarade 34 (58,6 %) anestesisjuksköterskor frågeformulären. 

En demografisk beskrivning av samtliga anestesisjuksköterskor som deltog i studien 

presenteras i tabell 1. Det interna bortfallet för PCQ frågorna varierade mellan 5,9 - 11,8 % 

och det interna bortfallet för SCQ-index varierade mellan 0 - 5,9 %.  

 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen bestod av två olika typer av enkäter (Bilaga 1): syn på samvete (PCQ) och 

samvetsstress (SCQ). Data insamlades genom att alla anestesisjuksköterskor inbjöds att delta i 

studien. Inbjudan föregicks av skriftlig information (Bilaga 2) till verksamhetschef som 

godkände deltagande i studien, därefter erhöll samtliga avdelningschefer ett informationsbrev 

(Bilaga 2) angående studien. Enkäterna innehöll även skriftlig information om studien (Bilaga 

3), en garanti om anonymitet och ett kuvert att lägga den besvarade enkäten i för att sen lägga 

det igenklistrade brevet i en för ändamålet avsedd och märkt behållare. Frågeformulären 

delades ut av författarna på ett morgonmöte på samtliga avdelningar och föregicks av en kort 

muntlig information om studien. Datainsamlingen skedde år 2015 under tre veckor på hösten 

och en påminnelse skickades ut efter två veckor till samtliga avdelningschefer för att uppmana 

de som ännu inte hade besvarat formulären att göra detta.  
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Skalan för syn på samvete  

PCQ skalan är utvecklad och validerad av Dahlqvist et al. (2007) samt revaliderad av Åhlin et 

al. (2013). Skalan består av 16 frågor vilka presenteras under resultat (tabell 3) där syn på 

samvete, dess ursprung och betydelse skattas på en 6-gradig Likertskala som sträcker sig från 

1 till 6: ”Nej, håller inte alls med” (1) till ”Ja, håller helt med” (6) (Dahlqvist et al. 2007, 

Åhlin et al. 2013).  

 

Samvetsstresskalan  

SCQ skalan är utvecklad och validerad av Glasberg et al. (2006) och är en skala där stress 

relaterat till dåligt samvete skattas bland vårdpersonal och består av nio två-delsfrågor vilka 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av anestesisjuksköterskorna 

                    (n=34) som deltog i studien 

    

  Kön (n) 

       Man 13 (38,2%) 

      Kvinna 21 (61,8%)  

Ålder (antal år) 

       Medelålder (variationsvidd) 42,55 (30-68) 

Civilstånd (n) 

       Gift/sambo 24 (70,6%) 

      Ensamstående 9 (26,5%) 

Hemmavarande barn (n) 

       Ja 17 (50 %) 

      Nej 6 (17,6%) 

Tjänstgöringsgrad (n) 

       Heltid 19 (55,9%) 

      Deltid 14 (41,2%) 

Tjänstgöringstid på dygnet (n) 

       Dag 14 (41,2%) 

      Skiftgång 20 (58,8%) 

Antal år i sjukvården  

       Medelvärde antal år (variationsvidd) 18,64 (5,0-43,0) 

Antal år på nuvarande arbetsplats 

       Medelvärde antal år (variationsvidd) 9,9 (0-35,0) 
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presenteras under resultat (tabell 4), del A och del B. Del A mäter frekvensen, hur ofta 

potentiellt stressande situationer på arbetsplatsen uppstår på en 6-gradig Likertskala som 

sträcker sig från 0 till 5: ”Aldrig” (0), ”Mindre än 1 ggr/halvår” (1), ”Mer än 1 ggr/halvår” 

(2), ”Varje månad” (3), ”Varje vecka” (4) och ”Varje dag” (5). Del B mäter i vilken grad 

denna specifika situation orsakar dåligt samvete på en 10 centimeter visuell analog skala som 

går från 0 till 5: ”Nej, inte alls” (0) till ”Ja, ger mig mycket dåligt samvete” (5). Genom att 

multiplicera varje A-värde med sitt B-värde erhålls ett samvetsstressindex som går mellan 0 

och 25 poäng för varje fråga (Glasberg et al. 2006). 

 

Etiska aspekter 

 

Godkännande att genomföra studien har erhållits av verksamhetschefen på 

operationsavdelningarna. Deltagarna garanterades både skriftligt och muntligt om anonymitet 

vid deltagande i studien och att enbart författarna och deras handledare skulle ta del av 

materialet. Ingen del av materialet är märkt eller kodat och kan på inte spåras tillbaka till 

avdelning eller deltagare. Materialet används inte till något annat än att besvara studiens 

frågeställningar. 

 

Dataanalys 

 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av The Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, Chicago, IL, USA), version 23 för Windows. Bortfallsanalys utfördes på all data och 

för varje saknat värde beräknades ett individuellt medelvärde vilket är det uträknade 

genomsnittliga värdet av de övriga frågornas svar. Detta sätt att ersätta saknande värden har 

empiriskt visats sig vara en valid metod som också har fördelen att den är enkel att använda 

(Shrive et al. 2006). Att ersätta saknade värden med individuella medelvärden har visat sig 

vara fullt jämförbart och ibland bättre än att använda mer avancerade metoder såsom 

användandet av algoritmer för multipla imputationer eller genom att prediktera saknade 

värden med hjälp av regression modeller (ibid.). Ett systematiskt mönster identifierades där en 

person som svarade noll (aldrig) på delfråga A i SCQ ofta inte svarade på motsvarande 

delfråga B. I dessa fall kan värdet på delfråga B skrivas till noll då index blir noll oavsett vad 
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personen skulle ha svarat på delfråga B. I normala fall är det allvarligt med systematiska 

bortfall, men i detta fall kan inte bortfallet påverka resultatet. Enstaka saknade värden kunde 

inte förklaras och tolkades därmed som slumpmässiga.  

 

För att undersöka om det fanns eventuella skillnader och samband gällande grad av 

samvetsstress i förhållande till de olika bakgrundsvariablerna utfördes T-tester. T-tester 

ansågs vara lämpligt att använda med tanke på att SCQ-index är kontinuerliga och då 

stickprovets storlek var 34 kan data anses vara approximativt normalfördelat enligt den 

centrala gränsvärdessatsen (Björk 2010). Grafiska examinationer av data visade emellertid att 

en del av variablerna var skeva eller toppiga varvid den mer robusta metoden med T-tester var 

att föredra jämfört med att utföra hypotestester med hjälp av normalfördelningen (Björk 2010, 

Körner & Wahlgren 2005). Olika former av centralmått och spridningsmått användes för att 

undersöka SCQ frågorna. I resultatet presenteras medelvärden och konfidensintervall (CI) 

som centralmått och spridningsmått.   

 

För samtliga tester sattes signifikansnivån till α = 0,10. Att utföra multipla tester ökar risken 

för typ 1 fel som innebär att ett falskt positivt resultat erhålls trots att nollhypotesen är sann. 

Det finns olika sätt att hantera detta på, ett sätt kan vara att sänka signifikansnivån (Stevens 

2002). En lägre signifikansnivå innebär emellertid att risken att göra typ 2 fel ökar, dvs. en 

falsk nollhypotes förkastas inte. Dessutom är risken att göra en typ 2 fel större ju mindre 

stickprovet är (ibid.). Med tanke på det relativt lilla stickprovet i denna studie valdes således 

ingen lägre signifikansnivå för att korrigera för den ökade risken att göra typ 1 fel. 

Signifikansnivån sattes därmed till α = 0,10 med tanke på den ökade risken att göra typ 2 fel.   

 

Med tanke på att stickprovsstorleken kan betraktas som litet i denna studie och med ökad risk 

för typ 2 fel så analyserades även effektstorlekarna vilket har rekommenderats (Stevens 

2002).  Cohen’s d användes som effektmått och beskriver skillnaden mellan två grupper i 

enheter standardavvikelse. Den påverkas inte av urvalsstorlek till skillnad från 

signifikansanalyser (Pallant 2013). Cohen’s d större än 0,5 kan betraktas som en medelstor 

effekt. Effekter mindre än 0,5 betraktades som små (Cohen 1988) och redovisas inte.  
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En dikotomisering av svaren till PCQ frågorna till instämmer och instämmer inte utfördes. 

För att undersöka skillnader och samband mellan de dikotomiserade PCQ frågorna och 

bakgrundsvariablerna användes Fisher’s exakta test. Fisher’s exakta test användes istället för 

chi2 test då vi hade för få observationer för att kunna använda chi2 test (Pallant 2013) och 

Fisher’s exakta test ger ett giltigt resultat oavsett stickprovets storlek (Björk 2010). Vidare 

genomfördes enkla sambandsanalyser med hjälp av Spearman’s rho för att undersöka 

samband mellan SCQ index och ”att uppleva sitt samvete som en börda” (PCQ 11, 12 och 16) 

respektive ”att uppleva sitt samvete som en tillgång” (PCQ 7 och 8).  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Samtliga variabler i denna studie analyserades genom användning av redan existerande, 

publicerade skalor som har en tidigare demonstrerad bra nivå av validitet och reliabilitet. PCQ 

frågeformulärets 15 originalfrågor validerades av Dahlqvist et al. (2007), men vid 

revalidering av skalan lades ytterligare en statistiskt signifikant, teoretiskt och empiriskt viktig 

fråga till skalan (Åhlin et al. 2013). Det är versionen med 16 frågor som används i denna 

studie. SCQ skalan är utvecklad och validerad av Glasberg et al. (2006) och Cronbachs alpha 

var 0.83 för skalan. 

 

 

RESULTAT 

 

Av 58 tillfrågade anestesisjuksköterskor deltog 34 (58,6 %) i studien. Resultaten visade att 

gifta/sambos i större utsträckning instämde med påståendet att ”samvetet kan ge felaktiga 

signaler” (PCQ9) jämfört med ensamstående (p = 0,015). Män instämde i större utsträckning 

med påståendet att ”samvetet varnar oss för att skada andra” (PCQ 5) jämfört med kvinnor (p 

= 0,029). Samtliga data av PCQ frågorna mot bakgrundsvariablerna presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Fisher's exakta test (2-sided) med konfidensintervall på 90 %.         

 
Kön Civilstånd Tjänstgöring  Aktuell tjänstgöring 

        (dag el natt/skiftgång)  (heltid/deltid) 

  PCQ1 0,683 0,053* 1,000 1,000 

  PCQ2 0,433 1,000 0,703 0,703 

  PCQ3 0,465 1,000 1,000 1,000 

  PCQ4 0,716 1,000 1,000 1,000 

  PCQ5 0,029* 0,634 0,669 0,669 

  PCQ6 0,291 0,698 0,308 0,308 

  PCQ7 0,133 0,456 0,183 0,183 

  PCQ8 1,000 0,550 0,613 0,613 

  PCQ9 0,716 0,015* 0,073* 0,073* 

  PCQ10 1,000 0,583 0,064* 0,064* 

  PCQ11 0,620 0,268 0,613 0,613 

  PCQ12 1,000 1,000 0,426 0,426 

  PCQ13 0,467 1,000 0,087 0,087* 

  PCQ14 0,540 1,000 0,073* 0,073* 

  PCQ15 0,422 0,379 0,235 0,235 

  PCQ16 1,000 0,550 0,295 0,295     

* signifikans p<0,10 

     

        

Resultatet visade att 88,2 % instämde i påståendet ”på mitt arbete kan jag uttrycka vad mitt 

samvete säger” (PCQ7), 82,4 % skattade att de följer samvetet i sitt arbete (PCQ8). Vidare 

skattade 11,8 % att de måste döva sitt samvete för att stanna kvar i vården (PCQ11), 20,6 % 

skattade att deras samvete är alltför strängt (PCQ12) och 82,4 % skattade att när de inte kan 

leva upp till sina krav på sig själv upplever de dåligt samvete (PCQ16). Medelvärden, 

standardavvikelse (SD) och kvartiler (25, 50, 75) av PCQ frågorna presenteras i tabell 3. 

 

Totala medelvärdet för SCQ index beräknades till 32,64. Inga signifikanta skillnader gällande 

grad av samvetsstress (SCQ) bland bakgrundsvariablerna hos anestesisjuksköterskorna kunde 

hittas och samtliga medelvärden med 90 % konfidensintervall på SCQ-frågorna presenteras i 

tabell 4. Resultatet visade emellertid två moderata effekter. Anestesisjuksköterskor som 

arbetade heltid skattade högre grad av samvetsstress (medelvärde = 5,49) från att inte kunna 

leva upp till andras förväntningar på sin egen arbetsinsats (SCQ 8) jämfört med de som 

arbetade deltid (medelvärde = 2,92, d = 0,511). Anestesisjuksköterskor som arbetade dagtid 
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skattade högre grad av samvetsstress på samma fråga (medelvärde = 6,04) jämfört med de 

som arbetade skiftgång (medelvärde = 4,7, d = 0,564). För övrigt var samtliga effekter att 

betrakta som små. Resultat visade på ett signifikant (p = 0,088) positivt samband mellan SCQ 

index och att uppfatta sitt samvete som en börda (η = 0,311).  

 

Tabell 3. En översikt över de 16 olika påståenden som presenteras i "Syn på samvete"-skalan (PCQ) och dess medelvärden, 
standardavvikelse (SD) och kvartiler (25, 50, 75). 

    Medelvärde SD   Kvartiler   

    

25 50 75 

              

PCQ 1 Samvetets röst måste tolkas 4,47 1,295 4 5 5,75 

PCQ 2 Det behövs en inre stillhet för att kunna höra samvetets röst 2,69 1,306 2 3 3,75 

PCQ 3 Det går inte att komma undan samvetets röst 4,25 1,481 3 4 6 

PCQ 4 Samvetet varnar oss för att skada oss själva 3,47 1,545 2 3,5 5 

PCQ 5 Samvetet varnar oss för att skada andra 4,56 1,39 4 5 6 

PCQ 6 Samvetet bör följas oavsett vad andra tycker 3,66 1,494 3 4 5 

PCQ 7 På min arbetsplats kan jag uttrycka vad mitt samvete säger 4,72 0,888 4 5 5 

PCQ 8 Jag följer samvetet i mitt arbete 4,69 1,061 4 5 5,75 

PCQ 9 Samvetet kan ge felaktiga signaler 3,5 1,524 2 3,5 4 

PCQ 10 Samvetet tystnar om man inte lyssnar till det 2,31 1,355 1 2 3 

PCQ 11 Jag måste döva mitt samvete för att kunna stanna kvar i vården 2,03 1,15 1 2 3 

PCQ 12 Mitt samvete är alltför strängt 2,41 1,434 1 2 3 

PCQ 13 Samvetet ger uttryck för samhällets värderingar 3,31 1,091 3 3 4 

PCQ 14 Gud talar genom samvetet 1,59 1,797 1 1 1,75 

PCQ 15 Genom att följa samvetet utvecklas jag som människa 3,91 1,765 3 4 5 

PCQ 16 
När jag inte kan leva upp till mina krav på mig själv upplever jag 
dåligt samvete 

4,56 1,351 4 4,5 5,75 

              

 

 

 

 

 



18 
 

Tabell 4. Översikt över de nio olika påståenden om potentiellt stressande situationer på arbetsplatsen som presenteras i  

Samvetsstresskalan (SCQ) och medelvärdena (90 % konfidensintervall) av SCQ index för anestesisjuksköterskorna (n=34).  

      

   SCQ 

index  Potentiellt stressande situationer på arbetsplatsen Medelvärde 

nr   (90 % konf.int) 

   SCQ 1 Hur ofta händer det att du inte hinner ge den vård patienten behöver? 5,2 (3,5-6,9) 

SCQ 2 Händer det att du är tvungen att ge vård som känns fel? 3,3 (2,2-4,4) 

SCQ 3 Händer det att du utsätts för oförenliga krav i ditt arbete? 5,7 (4,1-7,4) 

SCQ 4 Händer det att du blir vittne till att en patient kränks och/eller skadas? 3,1 (1,7-4,5) 

SCQ 5 Händer det att du undviker en patient eller närstående som behöver hjälp eller stöd? 0,5 (0,1-0,9) 

SCQ 6 

Händer det att ditt privatliv är så krävande att du inte orkar ägna dig åt ditt arbete så som du skulle 

vilja? 0,9 (0,2-1,6) 

SCQ 7 

Händer det att vårdarbetet är så krävande att du inte orkar ägna dig åt dina närmaste så som du 

skulle vilja? 6,4 (4,4-8,5) 

SCQ 8 Händer det att du upplever att du inte kan leva upp till andras förväntningar på din arbetsinsats? 4,3 (2,7-5,9) 

SCQ 9 Händer det att du gör avkall på dina ambitioner att ge god vård? 3,0 (1,5-4,5) 

SCQ total  32,6 (0-117,6) 

      

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet i denna studie visar att anestesisjuksköterskor skattar betydligt lägre grad av 

samvetsstress jämfört med en del tidigare studier utförda inom äldreomsorgen. Totala 

medelvärdet för SCQ index beräknades till 32,64 vilket visade på ett lägre värde än de resultat 

som presenterats i tidigare studier; 61,0 och 47,1 (Åhlin 2015), 37,24 (From 2011) och 45,6 

(Juthberg 2008) men högre än 24,0 (Edvardsson et al. 2014) och 27,3 (Orrung Wallin et al. 

2013). Med tanke på dessa tidigare resultat kan värdet på totala SCQ-index betraktas som 

relativt lågt. En modell som kanske till viss del skulle kunna förklara det erhållna värdet på 

SCQ-index är Karaseks modell om krav-kontroll-socialt stöd som bygger på idén att 

effekterna av psykiska krav på de anställda har att göra med hur mycket kontroll de har och 

vilket stöd de har från organisationen. Det värsta tänkbara scenariot utifrån hälsoperspektiv är 

höga krav, låg kontroll och lågt organisatoriskt stöd (Karasek & Theorell 1990). I en 

litteraturstudie av Michie och Williams (2003) framkom att nyckelfaktorerna till psykosocial 

ohälsa och sjukdomsfrånvaro hade ett samband med krav, kontroll och socialt stöd, närmare 

preciserat i att övertidsarbete, hög arbetsbörda, motstridiga krav, brist på kontroll över arbetet, 

brist på delaktighet i beslutsfattande och lågt socialt stöd hade ett positivt samband med 
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psykosocial ohälsa och sjukdomsfrånvaro (Michie & Williams 2003). 

Anestesisjuksköterskorna i denna studie skattade ett medelvärde på 5,2 (90 % 

konfidensintervall) för SCQ 1 ”Hur ofta händer det att du inte hinner ge den vård patienten 

behöver?” jämfört med en longitudinell studie på vårdpersonal inom äldreomsorg som 

skattade 12,56 vid baslinje respektive 12,94 efter ett år (95 % konfidensintervall) (Åhlin et al. 

2013). En reflektion är att detta låga värde delvis kan förklaras av att anestesisjuksköterskor 

på operationsavdelning vårdar endast en patient åt gången och vanligtvis kan ägna sig åt 

omvårdnaden av patienten utan att bli avbruten till skillnad från vårdpersonal inom 

äldreomsorgen. Inom kommunal äldreomsorg har studier visat att vårdpersonal upplever 

dåligt samvete när de känner sig fångade mellan motstridiga krav (Ericson-Lidman et al. 

2013). Vårdpersonal inom äldreomsorgen beskriver hur de får dåligt samvete när de 

exempelvis tvingas prioritera mellan två vårdtagare som båda bedöms vara i lika stort behov 

av hjälp (ibid.). Anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning är sannolikt mer skyddade 

mot samvetsstress jämfört med vårdpersonal inom äldreomsorgen då de endast har en patient 

åt gången, vilket kan innebära att de inte i samma utsträckning behöver prioritera mellan olika 

patienters behov. Utifrån Karaseks modell om krav-kontroll-socialt stöd kan det teoretiskt 

vara så att anestesisjuksköterskornas krav på sig inte omkullkastar deras kontroll. Personer 

som upplever att de har kontroll över sin arbetssituation och att de själva kan finna lösningar 

till problem som uppstår har bättre förmåga att hantera stress, jämfört med personer som 

upplever att de inte kan påverka situationen själva (Haybatollahi & Gyekye 2014). 

Vårdpersonal inom äldreomsorg upplever även att de behöver stjäla tid från vårdtagare till 

andra uppgifter såsom hushållsarbete när de måste efterfölja regler och rekommendationer 

(Ericson-Lidman et al. 2013) och de upplever svårigheter i att hitta en balans och prioritera 

när de måste följa regler och rekommendationer som verkar motarbeta den bästa vården och 

detta ger upphov till samvetsstress (ibid.). I en studie av Juthberg & Sundin (2010) beskriver 

vårdpersonal hur de känner sig oförmögna att lindra lidande och hur de ibland upplever att de 

inte hinner eller kan hjälpa vårdtagarna på rätt sätt. Vårdpersonalen beskriver hur detta 

genererar en känsla av maktlöshet och otillräcklighet som i sin tur genererar dåligt samvete. 

Anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning utsätts vanligtvis inte för att tid stjäls från 

patienten till att utföra andra arbetsuppgifter och verkar således kunna vara skyddade från att 

uppleva dåligt samvete som uppkommer till följd av ovan beskrivna situationer som 

förekommer för vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till de lägre graderna av samvetsstress som rapporterats bland 
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anestesisjuksköterskor i denna studie jämfört med tidigare resultat bland vårdpersonal inom 

äldreomsorgen.  

 

En annan reflektion är att den lägre skattade graden av samvetsstress jämför med tidigare 

studier utförda inom äldreomsorgen skulle kunna förklaras av anestesisjuksköterskans 

socioekonomiska status. Historiskt har sjuksköterskor och även anestesisjuksköterskor haft en 

underordnad roll eftersom deras arbete grundar sig i omvårdnad som ofta sågs som en kvinnas 

plikt och kvinnors skicklighet har historiskt sett varit nedvärderad (Freidson 1970, Lea et al. 

1998, Salvage 1995, Bradshaw 1998). Under de senaste decennierna har nya värderingar 

såsom autonomi, egenmakt, delaktighet och inflytande ersatt underdånighet och lydnad inom 

omvårdnad (Bradshaw 1998). Resultat från en studie visade att personer med låg 

socioekonomisk status ofta kunde beskriva en lägre känsla av kontroll och att de tenderade att 

oftare råka ut för sociala påfrestningar jämfört med de med högre socioekonomisk status 

(Gallo et al. 2005). Studien visade även att en del kvinnor med lägre socioekonomisk status 

kunde vara mer mottagliga för stress jämfört med dem med högre socioekonomisk status 

(ibid.). Inom äldreomsorgen har studier visat att undersköterskor skattar högre grader av 

samvetsstress jämfört med sjuksköterskor relaterat till brist på tid att ge den vård som 

patienterna behöver (Glasberg et al. 2008, Åhlin et al. 2013) och detta kan möjligen förklaras 

till viss del av en lägre socioekonomisk status och lägre känsla av kontroll.  En 

anestesisjuksköterska har genomgått treårig högskoleutbildning och vidare en 

specialistssjuksköterskeutbildning på ett år och studier har visat att anestesisjuksköterskeyrket 

med tiden har utvecklats från ett kvinnligt lågstatusyrke till ett alltmer maskuliniserat yrke 

som är autonomt, högteknologiskt, den högst betalda sjuksköterskespecialiteten och har fått 

en relativt hög status (Lindsay 2007, 2008). Teknologi och teknisk skicklighet har enligt en 

tidigare studie använts som medel att utöva makt (Wajcman 2000) och dessa kopplas till 

maskulinitet (Wajcman 2000, Lindsay 2007, Lindsay 2008). En studie beskriver att mäns 

skicklighet värderas högre än kvinnors och teknisk skicklighet (som oftast sammankopplas 

med män) värderas högre än omvårdnadsskicklighet vilket leder till högre lön för arbetet och 

ju fler män inom ett yrke desto högre status och desto högre löner vilket även är fallet inom 

anestesisjuksköterskeyrket (Lindsay 2008). Möjligen kan anestesisjuksköterskor till följd av 

dess relativt höga status uppleva en ökad känsla av kontroll i jämförelse med yrken med lägre 

socioekonomisk status, och faktorer såsom hög lön och att arbeta inom ett yrke som betraktas 
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som autonomt kan vara några faktorer som skulle kunna förklara varför 

anestesisjuksköterskor skattar lägre grad av samvetsstress jämfört med exempelvis 

vårdpersonal inom äldreomsorgen. Detta är dock endast en spekulation som bör utredas 

ytterligare då evidens saknas.  

 

I en studie av Lindsay (2008) beskrev deltagarna i studien - bestående av bland annat 

anestesisjuksköterskor - att de upplevde att männen hörsammades bättre på arbetsplatsen och 

ett ”band av brödraskap” utvecklades där männen höll varandra om ryggen inom och mellan 

olika yrkesprofessioner. Klimatet upplevdes vara sådant att det var lättare för männen att säga 

vad de tyckte och deras ord värderades högre och hade större effekt jämfört med kvinnorna i 

samma position. Detta ledde till att kvinnorna inom anestesisjuksköterskeyrket upplevde att 

om de inte var mer aggressiva och tuffa så hade de svårt att bli hörda (ibid.). En reflektion är 

att anestesisjuksköterskor kan ha ett behov att bekräfta sin autonomi och göra sin röst hörd 

hos den egna och bland andra yrkeskategorier vilket kan förklara behovet för kvinnliga 

anestesisjuksköterskor att ha en tuffare attityd och att inta en mer maskulin roll. Tidigare 

studier har visat att kvinnor tenderar att rapportera högre grad av samvetsstress än män 

(Glasberg et al. 2008, Åhlin et al. 2015) vilket anestesisjuksköterskor i denna studie inte 

rapporterat. En tänkbar orsak kan vara att kvinnliga anestesisjuksköterskor på 

operationsavdelning ha intagit en mer maskulin roll som möjligen innebär en tuffare attityd 

och därmed rapporterar de lägre grader av samvetsstress. Som tidigare nämnt så beskrivs 

teknik och teknisk skicklighet vara förknippat med maskulinitet och det leder till bland annat 

högre status och större autonomi (Lindsay 2007, Lindsay 2008, Wajcman 2000) och det kan 

spekuleras i att kvinnliga anestesisjuksköterskor som intar en tuffare attityd samt har ett 

tekniskt arbete betraktas som mer maskulina och därmed får en högre status och större 

autonomi. Om anestesisjuksköterskorna i denna studie har stor autonomi och upplever 

kontroll över sin arbetssituation så skulle det kunna spekuleras i huruvida detta kan vara en 

anledning till lägre skattning av samvetsstress enligt Karaseks modell om krav-kontroll-

socialt stöd som tidigare nämnts. Fler och mer omfattande studier behövs för att utreda hur 

stor autonomi och kontroll anestesisjuksköterskor faktiskt har över sin arbetssituation och ifall 

dessa är skyddande faktorer mot samvetsstress. 
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Resultat har visat att kollegors samvetsstress kan ha en stark inverkan på en annan persons 

grad av samvetsstress och det tolkades som den starkaste faktorn som kan prediktera en 

persons grad av samvetsstress (Zhang 2013). Faktorer som kan påverka grad av samvetsstress 

kan vara hur ofta en person stöter på situationer där kollegor upplever samvetsstress och 

dåligt samvete, då dessa situationer är situationer som personen själv kan stöta på (ibid.). 

Resultat har visat att personer som på något sätt har en social koppling till varandra kan 

påverka varandra både känslomässigt och fysiologiskt genom social inlärning, sociala 

jämförelser och kommunikation, även genom automatiska känslomässiga reaktioner och 

associationer (Cwir 2011). Att anestesisjuksköterskor arbetar i interdisciplinära arbetslag kan 

möjligtvis förklara de relativt låga grader av samvetsstress som anestesisjuksköterskorna i 

denna studie har skattat då det visat sig vara positivt att arbeta i interdisciplinärt arbetslag på 

grund av att när arbetslaget delar med sig av vad samvetet säger så öppnas det upp 

möjligheter för vårdpersonalen att konstruktivt hantera dåligt samvete (Johansson et al. 2010). 

Detta skulle i sin tur eventuellt kunna minska graden av samvetsstress hos vårdpersonalen. 

Interdisciplinärt lagarbete kan - när det fungerar bra – skapa delaktighet, medföra att svåra 

problem blir mer hanterbara, tillföra flera olika perspektiv och kompetenser för 

problemlösning och därmed bidra till att vård skulle kunna ges utifrån ett bredare perspektiv 

till patienterna (ibid.). Att diskutera och ta hjälp av kollegor skulle möjligen kunna vara till 

hjälp när det känns svårt att veta vad som är den bästa vården och därmed kanske sådana 

situationer inte skulle orsaka dåligt samvete lika ofta. 

 

I en studie av Westerlund et al. (2010) visade resultatet på att ledningens ledarskapsstil har ett 

samband med arbetares stress, hälsa och sjukfrånvaro oberoende av krav-kontroll-socialt stöd-

modellen. Att få feedback på sina prestationer, erhålla stöd från chefer, få belöningar och vara 

delaktig i beslutsfattande är exempel på sådant som kan öka motivationen i jobbet och i 

förlängningen kan medföra att personal vill stanna kvar på arbetsplatsen (Demerouti et al. 

2000) och minska risken för utbrändhet (Snyder 2009). Studier inom äldreomsorgen i Sverige 

har visat att socialt stöd från chefer kan vara en skyddande faktor för samvetsstress (Glasberg 

et al. 2008, Åhlin et al. 2013). Det är inte känt hur starkt stöd anestesisjuksköterskorna har 

från sina chefer men det kan vara möjligt att stödet är bra och detta kan vara en skyddande 

faktor mot samvetsstress. Inga studier har hittats där man undersökt eventuella samband 

mellan stödet från chefer och samvetsstress bland anestesisjuksköterskor. Det förefaller vara 
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viktigt att genomföra sådana undersökningar då sådan kunskap kan användes i utvecklandet 

av åtgärder för att förebygga samvetsstress. 

 

En sista tänkbar anledning till låg skattning av samvetsstress hos anestesisjuksköterskor i 

denna studie skulle möjligen kunna antas vara dessa aktiva copingstrategier då de i 

arbetsgruppen möjligen kan framföra krav och att de skulle kunna vara delaktiga i 

beslutsfattandet vilket därmed möjligen skulle kunna reducera faktorer för psykosocial ohälsa 

såsom negativ stress och utbrändhet. I en studie av Schreuder et al. (2012) framkom att 

passiva copingstrategier, såsom distansering och undvikande hos sjuksköterskor som arbetar 

på sjukhus har ett positivt samband med känsla av låg kontroll på arbetet och ett lågt stöd på 

arbetet. Samtidigt leder känslan av låg kontroll och lågt stöd på arbetet till passiva 

copingstrategier vilket i sin tur har ett samband med en allmänt dålig hälsa men också en 

negativ påverkan på den psykiska hälsan (Schreuder et al. 2012). En reflektion är att 

anestesisjuksköterskors arbete är uppbyggt på sådant sätt att de jobbar med att ständigt finna 

lösningar till problem som kan uppstå, det vill säga, de kan ha goda möjligheter att hantera 

problem och det är möjligt att de inte i så stor utsträckning använder sig av passiva 

copingstrategier. Huruvida det är så att anestesisjuksköterskor faktiskt använder mer aktiva 

copingstrategier eller inte är oklart, men skulle det vara så skulle det kunna förklara varför de 

skattar lägre grad av samvetsstress jämfört med vårdpersonal från äldreomsorgen. Det behövs 

däremot fler studier bland anestesisjuksköterskor för att utröna om så är fallet. Fortsatt 

forskning krävs för att undersöka vilka faktorer som verkar skyddande för 

anestesisjuksköterskan då de inte i lika hög grad som sjuksköterskor inom äldreomsorgen 

upplever samvetsstress. 

 

Resultaten visade att gifta/sambos i större utsträckning instämde med påståendet att samvetet 

kan ge felaktiga signaler (PCQ9) jämfört med ensamstående (p = 0,015). Tidigare studier i 

Sverige har inte visat på något samband mellan civilstånd eller om man är ensamstående eller 

har barn (Glasberg et al. 2008, Åhlin et al. 2013) men en studie gjord i Kina har visat 

motstridiga resultat då personer som var gifta tenderade att skatta högre grad av samvetsstress 

jämfört med ensamstående, men att gifta/sambos med barn skattade lägre grad av 

samvetsstress än de som inte hade några barn (Zhang 2013). Fler studier kring vad som 
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påverkar en persons prioriteringar och värderingar samt huruvida samvetet uppfattas ge 

felaktiga signaler behövs för att utreda vad det kan handla om. 

 

Två moderata effekter påvisades i resultatet där anestesisjuksköterskor som arbetade heltid 

respektive dagtid skattade högre grad av samvetsstress gällande SCQ 8 ”Händer det att du 

upplever att du inte kan leva upp till andras förväntningar på din arbetsinsats?” jämfört med 

de som arbetar deltid respektive skiftgång. Tidigare resultat kunde inte finna signifikanta 

samband mellan bakgrundsvariabler och graden av skattad samvetsstress (Glasberg et al. 

2008, Åhlin et al. 2013) och denna studie visade inte heller på någon signifikans mellan 

graden av skattad samvetsstress och bakgrundsvariabler (tabell 1). Däremot har resultat visat 

att vårdpersonal som arbetar dagtid eller skiftgång har skattat högre grader av samvetsstress 

och högre risk för utbrändhet jämfört med dem som arbetat natt (Åhlin et al. 2013).  

Vårdpersonal inom äldreomsorgen som arbetar natt har ofta valt att göra det på grund av att 

de fick flera lediga dagar och därmed mer fritid att spendera på annat såsom familj och vänner 

etc. och detta kan ha en skyddande effekt mot samvetsstress och utbrändhet (Gustafsson & 

Strandberg 2009). Eventuellt kan det vara så att inte lika många etiskt svåra vårdsituationer 

såsom beskrivna i SCQ-formuläret uppstår nattetid vilket också skulle kunna vara skyddande 

mot samvetsstress (Åhlin et al 2013). En reflektion kring resultatet i denna studie är att 

anestesisjuksköterskor som arbetar heltid har mindre tid att återhämta sig på jämfört med dem 

som arbetar deltid. Detsamma gäller för anestesisjuksköterskor som arbetar dagtid då de 

kanske har ett mindre flexibelt schema och då det för dem som arbetar skiftgång kanske 

periodvis blir längre perioder av sammanhängande vila mellan passen eller ett så pass 

flexibelt schema att de hinner göra mer på fritiden som kan vara svårt för den som arbetar 

enbart dagtid, såsom läkartider och möten på dagtid etc. En större studie behöver göras då 

detta resultat med utebliven signifikans skulle kunna bero på den relativt lilla 

stickprovsstorleken. 

 

Studien visade på ett signifikant positivt samband mellan anestesisjuksköterskans skattning av 

samvetsstress och att uppfatta sitt samvete som en börda. Detta är i enlighet med resultat från 

tidigare studier bland vårdpersonal inom exempelvis äldreomsorgen som visat på liknade 
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samband (Glasberg et al. 2006, Glasberg et al. 2008, Juthberg et al. 2010, Ericson-Lidman et 

al. 2013, Åhlin et al. 2013, Åhlin et al. 2015).  

 

Begränsningar 

 

Enkäten som användes i studien är inte anpassad för anestesisjuksköterskor vars 

arbetsuppgifter skiljer sig från sjuksköterskors inom äldreomsorgen. Antagligen skiljer sig 

utmaningarna i arbetet och stressen kan finnas i många andra moment och dilemman för 

anestesisjuksköterskor. Därför kan det vara svårt att tolka dessa frågor och finna dem 

relevanta för anestesisjuksköterskor att besvara. Ett exempel på detta är SCQ fråga 5 ”händer 

det att du undviker en patient eller närstående som behöver hjälp eller stöd”. 

Anestesisjuksköterskor kan inte undvika patienten eftersom de vårdar endast en patient åt 

gången och möjligen kan denna fråga dra ned totala SCQ index. Man kan anta att resultaten 

skulle varit annorlunda och mer trovärdiga om frågorna varit mer anpassade till 

anestesisjuksköterskornas arbete. Enkäterna för syn på samvete och samvetsstress behöver 

omarbetas och anpassas till anestesisjuksköterskors arbete. 

 

Med hänsyn till den begränsade tiden som studien skulle pågå begränsades genomförandet av 

studien till ett sjukhus. Svarsfrekvensen var 58,6 % (34 av 58 anestesisjuksköterskor), hade 

stickprovet varit större hade det möjligen gett ett annorlunda resultat. Under tiden som studien 

utfördes pågick flera olika studier på avdelningarna och det är tänkbart att det påverkat 

svarsfrekvensen i negativ riktning då personalen under samma period blev tillfrågade att delta 

i flera olika studier. Om så är fallet kan det diskuteras huruvida att utföra studien på annat 

sjukhus kunde visat ett annat resultat. 

 

Konklusion 

 

Resultatet i denna studie visar på att anestesisjuksköterskor som arbetar heltid eller dagtid 

upplever i högre grad samvetsstress i relation till att inte kunna leva upp till andras 



26 
 

förväntningar på sin egen arbetsinsats jämfört med de som arbetar deltid eller skiftgång. Det 

finns ett positivt samband mellan anestesisjuksköterskors skattningar av samvetsstress och att 

uppfatta sitt samvete som en börda. Resultatet visar även att anestesisjuksköterskor skattar 

betydligt lägre grad av samvetsstress jämfört med vad som rapporterats i tidigare studier inom 

äldreomsorg och majoriteten av anestesisjuksköterskorna kan på sitt arbete uttrycka vad deras 

samvete säger samt följa sitt samvete på arbetet. En slutats är att anestesisjuksköterskor på 

operationsavdelning endast har en patient åt gången och behöver därmed inte kompromissa 

eller prioritera mellan olika patienters behov eller krav till skillnad från vårdpersonal inom 

äldreomsorgen, vilket möjligen kan vara en skyddande faktor mot samvetsstress och i 

förlängningen även minska risken för utbrändhet. Fortsatt forskning krävs för att undersöka 

vilka faktorer som verkar skyddande för anestesisjuksköterskor och en för 

anestesisjuksköterskor utarbetad enkät bör användas i framtida forskning. Även studier som 

utreder det sociala stödet från anhöriga, kollegor och chefer till anestesisjuksköterskor behövs, 

samt vilka skyddsfaktorer och copingstrategier anestesisjuksköterskor har.  
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Bakgrundsdata 

Kön:  

 Man      

 Kvinna 

 
Födelseår: 
  

Civilstånd: 

 Gift   

 Sambo   

 Ensamstående  

Antal hemmavarande 

barn: 

 

Aktuell tjänstgöringsgrad 
 
______% 

Tjänstgöring 
 

 Dag   Natt   Skiftgång 

Antal år i sjukvården 
 
______år 

Antal år på nuvarande arbetsplats 
 
______år 

Bilaga 1. 



 

 

Samvetsstress 
 

Samvetsstress består av 10 frågor med delfråga A och B. För varje delfråga A ringa in den siffra som 
du anser stämmer bäst in på dig. Använd skalan nedan för att välja hur ofta detta sker. Gör sedan 
ett kryss på linjen, hur pass dåligt samvete detta ger dig. Du kan skriva kommentarer till frågorna 
längst ner på sidan 5. 

0 Aldrig 

1 Mindre än 1 ggr/halvår 

2 Mer än 1 ggr/halvår 

3 Varje månad 

4 Varje vecka 

5 Dagligen 

 

Fråga 1 Skala 

A) Hur ofta händer det att du inte hinner ge den vård en patient/boende 
behöver? 

0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  

Fråga 2 Skala 

A) Händer det att du är tvungen att ge vård som känns fel? 0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  

Fråga 3 Skala 

A) Händer det att du utsätts för oförenliga krav i ditt arbete? 0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 



 

 

Fråga 4 Skala 

A) Händer det att du blir vittne till att en patient/boende kränks          
och/eller skadas? 

0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  

Fråga 5 Skala 

A) Händer det att du undviker en patient/boende eller närstående som 
behöver hjälp eller stöd? 

0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  

Fråga 6 Skala 

A) Händer det att ditt privatliv är så krävande att du inte orkar ägna dig 
åt ditt arbete så som du skulle vilja? 

0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  

Fråga 7 Skala 

A) Händer det att vårdarbetet är så krävande att du inte orkar ägna dig åt 
dina närmaste så som du skulle vilja? 

0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  



 

 

Fråga 8 Skala 

A) Händer det att du upplever att du inte kan leva upp till andras 
förväntningar på din arbetsinsats? 

0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  

Fråga 9 Skala 

A) Händer det att du gör avkall på dina ambitioner att ge god vård? 0 1 2 3 4 5 

B) Ger detta dig dåligt samvete?     
 

Nej inte alls 
 

Ja, ger mig 
mycket dåligt 

samvete 

  

Kommentarer till skalan Samvetsstress 

Kommentarer 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Åhlin J, Ericson-Lidman E, Norberg A, Strandberg G. (2012) Re-validation of the perception of conscience 

questionnaire (PCQ) and the stress of conscience questionnaire (SCQ), Nursing Ethics , 19 (2), 220-232.  

 

 



Samvete 
 

För varje påstående nedan ringa in den siffra som du anser bäst stämmer överens med din 
åsikt/syn på vad samvete är. Använd skalan nedan som hjälp när du fyller i. 
 

1 Nej, tar helt avstånd 

2 Nej, tar nästan helt avstånd 

3 Nej, tar delvis avstånd 

4 Ja, instämmer delvis 

5 Ja, instämmer till stor del 

6 Ja, instämmer helt 

 

Fråga Skala 

1. Samvetet röst måste tolkas 1 2 3 4 5 6 

2. Det behövs inre stillhet för att kunna höra samvetets röst 1 2 3 4 5 6 

3. Det går inte att komma undan samvetets röst 1 2 3 4 5 6 

4. Samvetet varnar oss för att skada oss själva 1 2 3 4 5 6 

5. Samvetet varnar oss för att skada andra 1 2 3 4 5 6 

6. Samvetet bör följas oavsett vad andra tycker 1 2 3 4 5 6 

7. På min arbetsplats kan jag uttrycka vad mitt samvete säger 1 2 3 4 5 6 

8. Jag följer samvetet i mitt arbete 1 2 3 4 5 6 

9. Samvetet kan ge felaktiga signaler 1 2 3 4 5 6 

10. Samvetet tystnar om man inte lyssnar till det 1 2 3 4 5 6 

11. Jag måste döva mitt samvete för att kunna stanna kvar i vården 1 2 3 4 5 6 

12. Mitt samvete är alltför strängt 1 2 3 4 5 6 

13. Samvetet ger uttryck för samhällets värderingar 1 2 3 4 5 6 



 

 

14. Gud talar genom samvetet 1 2 3 4 5 6 

15. Genom att följa samvetet utvecklas jag som människa 1 2 3 4 5 6 

16. När jag inte kan leva upp till mina krav på mig själv upplever jag dåligt 
samvete 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Kommentarer till skalan Samvete 

Kommentarer 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Åhlin J, Ericson-Lidman E, Norberg A, Strandberg G. (2012) Re-validation of the perception of conscience 

questionnaire (PCQ) and the stress of conscience questionnaire (SCQ), Nursing Ethics , 19 (2), 220-232.  

 

 



 

 

       

 

Syn på samvete och samvetsstress bland anestesisjuksköterskor 

Förfrågan om att genomföra en enkätstudie  

Till dig som arbetar som chef vid operationsavdelning  
 

Vi heter Elin Joenväärä och Petra Bitar och läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesivård vid Umeå universitet. Vid institutionen för omvårdnad, Umeå 

universitet genomförs forskningsstudier som bland annat syftar till att undersöka personalens 

arbetssituation framförallt inom äldreomsorg/hemtjänst. Tidigare studier från äldreomsorgen 

visar att vårdpersonal i allt högre grad uppger att de behöver döva sitt samvete för att kunna 

stanna kvar och arbeta i vården. Studier har även visat ett positivt samband mellan att tvingas 

döva sitt samvete, högre grad av samvetsstress (den stress dåligt samvete genererar), 

utbrändhet och brist på socialt stöd. Inga studier har hittats som har undersökt syn på samvete 

och samvetsstress bland anestesisjuksköterskor. Vi vill därför beskriva 

anestesisjuksköterskors syn på samvete och samvetsstress inom ramen för vår 

magisteruppsats.  

Vi kommer att dela ut två frågeformulär (Syn på samvete och Samvetsstress) till samtliga 

anestesisjuksköterskor som arbetar inom ditt område. Frågeformulären kommer att utgöra 

grunden för vår magisteruppsats. Vi beräknar att det tar 5-15 minuter att besvara enkäterna. 

Deltagandet är helt frivilligt och deltagarna kan avbryta sitt deltagande utan att ange skäl.  

Svaren kommer inte att på något sätt kopplas ihop med någon person. Ingen annan än vi och 

vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. Vid presentation i magisteruppsatsen 

kommer resultaten att redovisas på sådant sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras. 

Vår förfrågan till dig som arbetar som chef är om vi kan få tillstånd av dig att dela ut ovan 

nämnda frågeformulär till anestesisjuksköterskor inom ditt verksamhetsområde. Om Du vill 

ha ytterligare information eller har frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning                                                                        Med vänlig hälsning                                                     

………………………………                                                         …………………………….                                               

Elin Joenväärä, Leg.SSK                                                                 Petra Bitar, Leg.SSK                                                                              

Institutionen för omvårdnad                                                            Institutionen för omvårdnad 

Umeå universitet                                                                             Umeå Universitet                                               

Tel:                                                                                                  Tel:           

         

Handledare 

Johan Åhlin, Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet 

Tel: 0910-7872 56       

 

Institutionen för omvårdnad Bilaga 2. 



 

 

       

Syn på samvete och samvetsstress bland anestesisjuksköterskor 

Förfrågan om att delta i en studie 

Till dig som arbetar som anestesisjuksköterska  
 

Vi heter Elin Joenväärä och Petra Bitar och läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesivård vid Umeå universitet. Vid institutionen för omvårdnad, Umeå 

universitet genomförs forskningsstudier som bland annat syftar till att undersöka personalens 

arbetssituation framförallt inom äldreomsorg/hemtjänst. Tidigare studier från äldreomsorgen 

visar att vårdpersonal i allt högre grad uppger att de behöver döva sitt samvete för att kunna 

stanna kvar och arbeta i vården. Studier har även visat ett positivt samband mellan att tvingas 

döva sitt samvete, högre grad av samvetsstress (den stress dåligt samvete genererar), 

utbrändhet och brist på socialt stöd. Inga studier har hittats som har undersökt syn på samvete 

och samvetsstress bland anestesisjuksköterskor. Vi vill därför beskriva 

anestesisjuksköterskors syn på samvete och samvetsstress inom ramen för vår 

magisteruppsats.  

Vår förfrågan till dig som arbetar som anestesisjuksköterska gäller om du är villig att svara på 

två frågeformulär som kommer att utgöra grunden för vår magisteruppsats (Syn på samvete 

och Samvetsstress). Vi beräknar att det tar 5-15 minuter att besvara enkäterna. Deltagandet är 

helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande utan att ange skäl.  

Om du väljer att delta, var vänlig fyll i formulären. Dina svar kommer inte att på något sätt 

kopplas ihop med dig som person. Ingen annan än vi och vår handledare har tillgång till 

materialet. Vid presentation i magisteruppsatsen kommer resultaten att redovisas på sådant 

sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras. 

Dina svar har betydelse för att öka kunskapen om anestesisjuksköterskors arbetssituation. Om 

Du vill ha ytterligare information eller har frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning                                                                        Med vänlig hälsning                                                     

………………………………                                                         …………………………….                                               

Elin Joenväärä, Leg.SSK                                                                 Petra Bitar, Leg.SSK                                                                              

Institutionen för omvårdnad                                                            Institutionen för omvårdnad 

Umeå universitet                                                                             Umeå Universitet                                               

Tel:                                                                                                  Tel:           

         

Handledare 

Johan Åhlin, Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet 

Tel: 0910-78 72 56 

Institutionen för omvårdnad Bilaga 3. 


