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Sammanfattning 
Sjuksköterskor upplever stora krav och stor belastning i sitt dagliga arbete, dels från 
patienter, dels från kollegor och dels från sig själva vilket gör att de ofta känner sig 
otillräckliga. Den stora fysiska och psykiska belastningen leder till att sjuksköterskor 
känner oro över kvaliteten på vården vilket ger upphov till moralisk stress. 
Sjuksköterskor upplever moralisk stress i högre grad än andra professioner och är en 
betydande orsak till att sjuksköterskor avslutar sin anställning. I tidigare forskning har 
få studier moralisk stress som huvudsyfte. Därför syftar denna allmänna 
litteraturstudie till att undersöka närmare vad sjuksköterskan upplever i sin moraliska 
stress. Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av moralisk stress. För att 
besvara syftet valdes 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar ut. I resultatet framkom sex 
kategorier: Maktlöshet, Frustration, Vånda, Ilska, Självtvivel och Skuld. Maktlöshet 
har en betydande roll och många av de andra känslorna bottnar i maktlösheten. 
Maktlöshet beror framförallt på att sjuksköterskan inte känner sig delaktig i 
beslutsfattandet kring patienten. För att minska sjuksköterskans moraliska stress kan 
samverkan mellan professioner främjas. Vidare svensk forskning kan behövas för att 
identifiera om moralisk stress är en bidragande orsak till rådande sjuksköterskebrist. 
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Abstract 

Nurses are experiencing huge demands and big loads in their daily work, both from 
patients and from colleagues and from themselves so that they often feel inadequate. 
This great physical and psychological workload means that nurses are concerned 
about the quality of care which gives rise to the moral distress. Nurses are 
experiencing this moral distress at greater extent than other professions and is a major 
reason why nurses quit their jobs. In previous research, few studies have moral 
distress as their main purpose. Therefore this general literature review intends to look 
more closely at what the nurse is experiencing in his or her moral distress. The 
purpose was to describe the nurse's experiences of moral distress. For this purpose, 13 
qualitative research articles were selected and the results revealed six categories: 
Powerlessness, Frustration, Agony, Anger, Self-doubt and Guilt. Powerlessness has a 
significant role and contributed to many of the other emotions listed. Powerlessness is 
mainly due to the nurse not feeling involved in decision-making regarding the patient. 
To reduce the nurse's moral distress collaboration between professions could be 
encouraged. Further Swedish research could be needed to identify whether moral 
distress is a contributing factor to the current nursing shortage.  

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 1 
Etik och moral ............................................................................................. 1 
Kari Martinsens omsorgsteori ................................................................... 1 
Moralisk stress ........................................................................................... 2 
Sjuksköterskans moraliska stress ............................................................ 2 

Problemformulering .................................................................... 3 

Syfte ............................................................................................. 3 

Metod ........................................................................................... 3 
Datainsamling ............................................................................................. 3 

Artikelsökning i PubMed ........................................................................... 4 
Artikelsökning i CINAHL ........................................................................... 4 
Kvalitetsgranskning ................................................................................... 4 

Databearbetning ......................................................................................... 5 

Forskningsetiska överväganden ................................................ 5 

Resultat ........................................................................................ 5 
Maktlöshet................................................................................................... 6 
Frustration .................................................................................................. 7 
Vånda .......................................................................................................... 8 
Ilska  ............................................................................................................. 9 
Självtvivel .................................................................................................... 9 
Skuld ........................................................................................................... 9 

Diskussion ................................................................................... 9 
Metoddiskussion ........................................................................................ 9 
Resultatdiskussion .................................................................................. 10 

Konklusion och implikation ...................................................... 13 
 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 

 



 

Inledning 
Sjuksköterskor upplever stora krav och stor belastning i sitt dagliga arbete, dels från 
patienter, dels från kollegor och dels från sig själva vilket gör att de ofta känner sig 
otillräckliga (Hallin & Danielson, 2006). Den stora fysiska och psykiska belastningen 
leder till att sjuksköterskor känner oro över kvaliteten på vården vilket ger upphov till 
moralisk stress (Brazil, Kassalainen, Ploeg & Marshall, 2010). Sjuksköterskor 
upplever moralisk stress i högre grad än andra professioner då de arbetar närmast 
patienten (Whitehead, Herbertson, Hamric, Epstein & Fisher, 2014). Flera studier 
visar att den moraliska stressen är en betydande orsak till att sjuksköterskor avslutar 
sin anställning (Laabs, 2005; Lazzarin, Biondi & Di Mauro, 2012; Whitehead et. al., 
2014) 

Bakgrund 
Etik och moral 

Etik och moral har enligt Arlebrink (2013) samma ursprungliga betydelse. Orden 
betyder sedvänja, vana, rit eller föreställning. Idag har dessa utvecklats till två skilda 
begrepp. Etiken är teorin som moralen grundar sig på (Arlebrink, 2013). Lundin och 
Sandström (2010) beskriver att etiken ska vara vägledande och består av normer och 
regler samt att moralen är den praktiska etiken, det vill säga hur vi verkligen agerar. 
Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver att etik är det område som utforskar 
och reflekterar över moral. Moralen är de uppfattningar som yttrar sig i det praktiska 
handlandet. Arlebrink (2013) menar att moralen kan påverkas av bland annat kultur 
och religion. De kulturella moraliska värderingarna är inte statiska och kan förändras 
över tid.  

Inom omvårdnad används fyra etiska principer för att vägleda sjuksköterskan. 
Rättviseprincipen, icke-skada-principen, göra-gott-principen och autonomiprincipen 
(Malmsten, 2008). Rättviseprincipen innebär att vården ska utgå från och fördelas 
efter patientens behov (Arlebrink, 2013). Icke-skada-principen innebär att inte orsaka 
fysisk eller psykisk skada för patienten såvida skadan inte leder till ökad hälsa eller 
ökad autonomi. Göra-gott-principen innebär att alla åtgärder ska se till patientens 
bästa och stärka patientens autonomi. Autonomiprincipen innebär att patienten ska 
kunna besluta om sin egen vård utan påtryckningar från andra (ibid.). I 
autonomiprincipen ingår även informerat samtycke vilket betyder att patienten ska 
kunna ta ett självständigt beslut genom att få tillräcklig och individanpassad 
information (Malmsten, 2008). 
 
Kari Martinsens omsorgsteori 
Sjuksköterskan och filosofen Kari Martinsen beskriver att omsorg är en 
grundläggande förutsättning för mänskligt liv. Omsorg innebär ett beroende av andra 
och att relationen är i fokus (Martinsen, 1993). Alla mänskliga relationer formas av 
beroende och makt vilket framträder tydligt vid sjukdom, skada och 
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funktionsnedsättning. I en omvårdnadssituation kan sjuksköterskan komma i en 
maktsituation över patienten vilken måste hanteras på ett moraliskt ansvarsfullt sätt 
(Martinsen, 1989). Moralen grundas i kärlek och Martinsen (1993) menar att spontan 
kärlek leder till en moralisk handling. En moralisk handling innebär att empati och 
reflektion ska gå hand i hand så att omsorgen kan utryckas i omvårdnaden (Alvsvåg, 
2010). När sjuksköterskans kärlek inte kommer spontant menar Martinsen (1993) att 
hen måste använda sig av normmoralen. Normmoralen innebär de etiska regler och 
principer som leder sjuksköterskan när kärleken inte kommer spontant. (Martinsen, 
1993) I god omvårdnad samspelar den spontana moralen med normmoralen och 
sjuksköterskan måste använda sitt professionella omdöme för att ta hänsyn till den 
konkreta situationen. En god sjuksköterska ska vara spontan och reflekterande. 
Reflektionen kan ske enskilt och gemensamt med andra för att utveckla ett 
professionellt omdöme som är grundläggande i omvårdnaden (ibid.). 

Martinsen (1989) menar att en fungerande organisation, kunskap och färdigheter är 
förutsättningar för att kunna ge omsorg i omvårdnaden. Martinsen (1989) beskriver 
att organisationer kan präglas av olika form av reciprocitet. Reciprocitet är en norm 
som utgår från den gyllene regeln vilken innebär att handling ska besvaras med 
liknande handling. Generaliserad reciprocitet kan beskrivas som en ren gåva eller 
hjälp då givaren inte förväntar sig något tillbaka. Balanserad reciprocitet innebär ett 
ömsesidigt givande och tagande. Martinsen (1989) menar att god ledning för omsorg 
bör bygga på generaliserad eller balanserad reciprocitet. Negativ reciprocitet innebär 
att maximera sin egen vinning på andras bekostnad och bör inte kopplas samman med 
omsorg (Martinsen 1989).  

Moralisk stress  

Fourie (2015) beskriver att moralisk stress kan orsakas av både restriktioner från 
institution eller medarbetare och av moraliska konflikter. Moraliska konflikter innebär 
att det finns en oenighet om vilken som är den moraliskt rätta handlingen. Fouries 
definition på begreppet moralisk stress är ”Moralisk stress är en psykologisk respons 
på moraliskt utmanande situationer såsom restriktioner eller moraliska konflikter, 
eller båda.” (Fourie, 2015, s. 97). 

Sjuksköterskans moraliska stress 
Tidigare forskning speglar sjuksköterskans moraliska stress. Sjuksköterskor beskriver 
att moralisk stress kan orsakas av hierarkiska problem, speciellt i samband med 
livsuppehållande åtgärder (Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 
2003). Det framkommer att sjuksköterskor och läkare har olika mål i vård vid livets 
slut. Läkarna anser att sjuksköterskornas uppgift är att hålla patienten vid liv medan 
sjuksköterskorna anser att de ska ge patienten en god vård som leder till ett värdigt 
slut (Gutierrez, 2005). Läkarnas värderingar väger tyngst vid beslutsfattande och 
sjuksköterskan upplever en ovilja från läkaren att ta hänsyn till sjuksköterskans 
åsikter. Att inte vara delaktig i beslutsfattandet hindrar sjuksköterskan från att göra 
det som tros vara bäst vilket orsakar onödigt lidande för patienten (Oberle & Hughes, 
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2000). Sjuksköterskorna beskriver att de känner ilska, skuld och förtvivlan när de 
upplever sig moraliskt ansvariga men inte kan påverka situationen (McBride 
Robichaux & Clark, 2006). 

Tidigare forskning beskriver även att sjuksköterskor upplever moralisk stress när 
patienter utsätts för fruktlösa åtgärder (Epstein & Hamric, 2009). Sjuksköterskorna är 
rädda för att orsaka patienten onödigt lidande (Elpern, Covert & Kleinpell, 2005) och 
beskriver att de lider själva när de utför åtgärder som är skadliga eller ineffektiva. 
Sjuksköterskorna uttrycker även frustration över att det slösas med begränsade 
resurser såsom blod och organ (McBride Robichaux & Clark, 2006). Det upplevda 
slöseriet på organ- och bloddonationer har negativt påverkat sjuksköterskornas vilja 
att donera (Elpern et. al., 2005; Gutierrez, 2005). De begränsade resurserna i sig 
orsakar också moralisk stress. Tidsbrist, personalbrist, brist på vårdplatser och 
begränsad ekonomi förhindrar sjuksköterskan att ge vård av tillfredsställande standard 
och kvalitet (Kälvemark et. al., 2003). 

Problemformulering 
I sitt dagliga arbete utsätts sjuksköterskan för moraliska konflikter i relation till andra 
professioner, bristande resurser och patienters lidande. För att kunna reducera 
sjuksköterskors moraliska stress krävs förståelse för hur den upplevs. I tidigare 
forskning har få studier moralisk stress som huvudsyfte. Därför syftar denna 
litteraturstudie till att undersöka närmare vad sjuksköterskan upplever i sin moraliska 
stress.  

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av moralisk stress. 

Metod 
En litteraturstudie gjordes enligt Fribergs (2012) tankeprocess samt med stöd av 
Riktlinjer för examensarbete och skriftliga uppgifter inom omvårdnad (Högskolan i 
Halmstad, 2014). Studien genomfördes för att undersöka och sammanställa aktuellt 
kunskapsläge på ett systematiskt sätt inom ämnet moralisk stress hos sjuksköterskan. 

Datainsamling 
En inledande sökning genomfördes för att få en överblick över problemområdet. 
Denna sökning visade att det fanns mycket ny forskning inom området vilket ledde 
fram till fastställande av sök- och inklusionskriterier. Avgränsningarnas syfte var att 
finna aktuella vetenskapliga studier som beskriver upplevelser av fenomenet moralisk 
stress (Friberg, 2012).  

En systematisk sökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökorden 
som användes var moral stress (moralisk stress), moral distress (moralisk stress), 
nurse (sjuksköterska) och experience (upplevelse). I CINAHL användes även 
ämnesorden morals och stress i form av CINAHL headings. Sökorden redovisas i 
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Bilaga A. Trunkering (*) användes på nurse och experience för att finna alla 
böjningsformer av orden. Booleska operatorn AND användes för att sammanlänka två 
eller flera sökord. Den booleska operatorn OR användes för att utvidga sökningen 
(Friberg, 2012).  

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara kvalitativa och beskriva 
sjuksköterskors upplevelser. Då syftet var att beskriva upplevelsen av moralisk stress 
gjordes inga geografiska avgränsningar för att visa hela begreppets bredd.  

Artikelsökning i PubMed 

Första databasen som söktes i var PubMed. Fritextsökning gjordes med sökorden 
moral stress OR moral distress. Den booleska operatorn OR användes för att fånga 
begreppets alla variationer (Friberg, 2012). Sökningen kombinerades med AND nurs* 
och AND experience*. Avgränsningar i sökningen var tillgängligt abstrakt, skrivna på 
engelska och publicerad de senaste fem åren. Sökningen gav 97 träffar och redovisas i 
Bilaga B.  

Artikelsökning i CINAHL 

Andra databasen som söktes i var CINAHL. Sökningen inleddes med en 
fritextsökning med sökorden moral stress OR moral distress vilket gav 446 träffar. 
Därefter söktes morals som ämnesord i CINAHL headings med funktionen explode 
vilken innefattar termens underrubriker i systemet (Friberg, 2012). Sökningen gav 20 
712 träffar. Även stress söktes som ämnesord i CINAHL headings med funktionen 
explode vilket gav 44 830 träffar. Ämnesordssökningarna kombinerades med AND 
och gav 437 träffar. För att avgränsa sökningen ytterligare kombinerades 
ämnesordssökningarna och fritextsökningen med OR samt tillägg av fritextsökorden 
AND nurse* och AND experience*. Avgränsningar i sökningen var tillgängligt 
abstrakt, skrivna på engelska, research article och publicerad de senaste fem åren. 
Sökningen resulterade i 71 träffar som redovisas i Bilaga B. Sökningen gav inga nya 
resultatartiklar.  

Totalt gav sökningarna 168 träffar varav 65 abstrakt lästes. Sökningarna redovisas i 
Bilaga B. Sökningar och läsning av abstrakt har genomförts gemensamt. 

Kvalitetsgranskning 

Inledningsvis delades 14 artiklar upp och kvalitetsgranskades enskilt enligt 
Wallengren och Henricsons (2012) kvalitetskriterier. Sedan granskades artiklarna 
gemensamt. En artikel var kvantitativ med kvalitativ analys och granskades därför 
utifrån begreppen validitet och reliabilitet där validiteten styrkte giltigheten och 
reliabiliteten påvisade reproducerbarheten. Tretton artiklar ansågs ha såväl godkänd 
vetenskaplig kvalitet som relevans till syftet och valdes därför ut till resultatet (ibid.). 
Artikelöversikterna redovisas i Bilaga C1-13. 
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Databearbetning 
Databearbetningen gjordes enligt Fribergs (2012) beskrivning av analysarbete för 
litteraturöversikter. Studiernas resultat lästes gemensamt och text som relaterade till 
moralisk stress markerades. Varje studie sammanställdes separat och resultatet skrevs 
ut på separat papper. Resultaten lästes gemensamt för att finna likheter och skillnader. 
Kategorier markerades och sammanställdes. Studiernas resultat lästes igen för att 
säkerställa att kategorierna tilldelades rätt betydelse. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik finns till för att värna om människors värde och rättigheter 
(Kjellström, 2012). Forskningsetik innebär de etiska frågeställningar som förs 
kontinuerligt under hela arbetets gång och bygger på de etiska principerna: 
autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och rättviseprincipen 
(ibid.). En annan forskningsetisk princip är informerat samtycke som bygger på 
autonomiprincipen (Malmsten, 2008). Informerat samtycke innebär att deltagarna ska 
få information om studien och de ska ha förmågan att förstå vad studien innebär. 
Deltagandet ska vara frivilligt utan tvång och deltagarna ska vara informerade om 
rätten att avbryta studien (Kjellström, 2012). Enligt Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävs informerat samtycke från 
samtliga deltagare för att forskningen ska få genomföras. 

Enbart studier som uppfyllde de etiska kraven för litteraturstudien används i 
resultatet. En studie nämner inte godkännande från etisk kommitté men beskriver att 
deltagarna erhållit information kring studiens syfte, risker med att deltaga, rätten till 
konfidentialitet samt rätten att avbryta studien. Därefter fick deltagarna fylla i ett 
informerat samtycke.  

För att skydda deltagarnas hälsa, säkerhet och personliga integritet bör en riskanalys 
föregå datainsamlingen (Kjellström, 2012). Risk för deltagarna kan vara att deras 
åsikter kan ledas tillbaka till respektive deltagare och därmed orsaka konflikter med 
kollegor av annan åsikt. Då studierna behandlat data konfidentiellt ses denna risk som 
oansenlig och fördelarna med studien anses överväga. Enligt Kjellström (2012) 
innebär konfidentialitet att insamlad data ska förvaras på ett säkert sätt och inte 
spridas till obehöriga. Data ska inte kunna härledas tillbaka till specifik individ (ibid.), 
vilket även stärks av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Resultat 
Det framkom att moralisk stress upplevs som känslor. Att uppleva har samma 
betydelse som att känna (Sjögren, Györki & Malmström, 2010). Med hjälp av 
synonymordbok kategoriserades känslor med samma betydelse 
(http://www.synonymer.se; Norstedts svenska synonymordbok, 2009). Känslorna 
färgkodades och det framträdde sex återkommande kategorier: Maktlöshet, 
Frustration, Vånda, Ilska, Självtvivel och Skuld. Kategoriernas förankring i 
inkluderade studier framgår i tabell 1. Vid färgkodningen av kategorierna framkom 

 5 



 

underkategorier vilka beskriver orsaker som lett till de olika upplevelserna av 
moralisk stress, se tabell 2. 

Tabell 1: Översikt över kategoriernas förankring i inkluderade studier. 

Studie Maktlöshet Frustration Vånda Ilska Självtvivel Skuld 
Atashzadeh Shorideh et. al. X X X     X 
Bernhofer & Sorrell X X 

 
      

Choe et. al., 2015 X X X     X 
Choe et. al., 2012 X X X    X 
Deady & McCarthy X X X X X X 
Edwards et. al. X X X      
Harrowing & Mill   X X   X   
Humphries & Woods X X 

 
     

LeBaron et. al. X X 
 

X X   
Maguire & Passmore X X 

 
     

Molloy et. al. X X X X    
Musto & Schreiber X X 

 
X X   

Wiegand & Funk X X X X X   
 

Tabell 2: Resultatets kategorier och orsaker till upplevelser. 

Moralisk stress Orsaker 
Maktlöshet Beslutsfattande 

Brist på auktoritet 
Mot organisationen 

Frustration Resursbrist 
Låg status 
Brist på patientens 
autonomi 

Vånda Onödigt lidande 
Ilska Maktlöshet 
Självtvivel Ifrågasätta sig själv 
Skuld Rättfärdiga fel 

 

Maktlöshet 
Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress som en maktlöshet (LeBaron, Beck, Black 
& Palat, 2014). Maktlöshet upplevdes när sjuksköterskorna tvingades att utföra 
arbetsuppgifter de inte ansåg var moraliskt riktiga (Choe, Kang & Park, 2015; 
Maguire & Passmore, 2012). Dessa arbetsuppgifter kunde vara ordinationer som inte 
ansågs vara de bästa för patienten (Edwards, McClement & Read, 2013) eller en 
utebliven ordination (Bernhofer & Sorrell, 2014). Sjuksköterskorna beskrev att de 
kände sig maktlösa när de var tvungna att delta i återupplivning av prematura 
spädbarn när de visste att resultatet skulle leda till bestående skador eller dödsfall. 
Sjuksköterskorna återgav att de inte ville delta men att det var deras jobb (Molloy, 
Evans & Coughlin, 2014). Sjuksköterskorna beskrev att läkarna sällan var med i det 
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patientnära arbetet och att sjuksköterskorna lämnades att hantera resultatet av andras 
beslut (Deady & McCarthy, 2010). En sjuksköterska beskrev sin passiva roll i 
beslutsfattandet:”We’re not in the decision process, we just get the order […] we’re 
left picking up the pieces.” (Molloy et. al., 2014, s. 56). Sjuksköterskorna påtalar att 
läkarna inte heller är delaktiga i diskussioner för att lösa den moraliska stressen 
(Edwards et. al., 2013; Musto & Schreiber, 2012). De mest givande diskussionerna 
fördes med jämlika kollegor med liknande värderingar (Musto & Schreiber, 2012) 
men på grund av personalbrist fanns inte möjlighet i direkt anslutning till situationen 
(Edwards et. al., 2013). Avsaknaden av diskussioner inom teamet ledde till att 
sjuksköterskornas moraliska stress lämnades olöst (Deady & McCarthy, 2010).  

Sjuksköterskorna beskrev maktlösheten över att vara ansvarig för patienten men inte 
ha makten att ta beslut (Humphries & Woods, 2015). Läkare hade oftast störst del i 
besluten men även närstående tog beslut som stred mot sjuksköterskans värderingar 
(Choe et. al., 2015; Choe, Song & Jung, 2012; Edwards et. al., 2013). 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde höja sina röster mot läkarna och därför 
inte kunde göra annat än att fullfölja deras ordinationer (Choe et. al., 2015). 
Sjuksköterskorna berättade att de upplevde en känsla av maktlöshet då de inte blev 
hörda (Wiegand & Funk, 2012) och att deras försök att prata med läkarna kring 
ordinationer inte togs emot väl (LeBaron et. al., 2014). Läkarna tog inte hänsyn till att 
sjuksköterskan tillbringade mer tid med patienterna och sjuksköterskornas 
observationer vägdes inte in i beslutsfattandet (Deady & McCarthy, 2010).  

Känslor av maktlöshet uppstod när sjuksköterskornas professionella ansvar och 
organisationens mål kom i konflikt med varandra (Atashzadeh Shorideh, Ashktorab & 
Yaghmaei, 2012) och sjuksköterskorna kände sig pressade att möta organisationens 
mål som inte gick i linje med sjuksköterskans etiska plikt mot patienten (Humphries 
& Woods, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att ledningen endast såg till sina egna 
intressen (Choe et. al., 2012). Sjuksköterskorna kände att de i sin profession hade liten 
förmåga att påverka och förbättra arbetet och att de inte fick något stöd från ledningen 
(LeBaron et. al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att upplevelser av maktlöshet under 
längre tid bottnade i att de kände sig svikna av systemet (Deady & McCarthy, 2010). 

Frustration 
Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress som en känsla av frustration vilken kunde 
uppstå på grund av resursbrist såsom material, personal, kliniska färdigheter, 
vårdplatser och tid (Atashzadeh Shorideh et. al., 2012; Edwards et. al., 2013; 
Harrowing & Mill, 2010). För att hantera resursbristen ombads patienterna att ta med 
eget material och även sjuksköterskorna bistod med personliga tillhörigheter 
(Harrowing & Mill, 2010). Sjuksköterskorna förklarade att personalbrist (Choe et. al., 
2015) och otillräckliga kliniska färdigheter hos kollegor försämrade vårdkvaliteten 
vilket skapade frustration (Atashzadeh Shorideh et. al., 2012). Denna frustration 
kunde hanteras genom att sjuksköterskorna anpassade sig efter majoriteten eller 
vägrade att arbeta tillsammans med särskilda kollegor (Deady & McCarthy, 2010). 
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Sjuksköterskorna beskrev bristen på vårdplatser och att patienter tvingades flytta 
mellan avdelningar. De många in- och utskrivningarna i kombination med tidsbrist 
gjorde att sjuksköterskorna inte hann med allt nödvändigt arbete (Humphries & 
Woods, 2015). Sjuksköterskorna kände sig frustrerade över att inte hinna med och 
därför tvingas ge vård av låg kvalitet (Wiegand & Funk, 2012) istället för den vård de 
ville ge. Till följd av frustrationen drog sig sjuksköterskorna emotionellt undan 
patienterna (Humphries & Woods, 2015). Frustration upplevdes även när 
evidensbaserade åtgärder inte gavs i första hand (Deady & McCarthy, 2010) eller när 
det inte fanns något mer att göra för patienten (Maguire & Passmore, 2012).  

Att läkarna hade en hög status hos patienterna medan sjuksköterskorna avfärdades 
skapade frustration (LeBaron et. al., 2014). Trots att sjuksköterskan avfärdades av 
patienten fick hen ofta föra patientens talan inför läkaren (Bernhofer & Sorrell, 2014). 
Sjuksköterskorna beskrev att de arbetade närmast patienten och därför fick ta skulden 
för olyckliga utfall de inte kunnat påverka (Harrowing & Mill, 2010). 
Sjuksköterskorna hamnade också i onödiga konflikter med patienterna då de inte hade 
någon beslutsrätt (Deady & McCarthy, 2010). Maktlösheten i beslutsfattandet (Choe 
et. al., 2015; Choe et. al., 2012) och värderingar som inte delades med andra som var 
involverade i patientens vård gav upphov till sjuksköterskans frustration (Molloy et. 
al., 2014; Musto & Schreiber, 2012).  

Sjuksköterskorna kände frustration när de bevittnade situationer där patienters 
autonomi inskränktes (Deady & McCarthy, 2010) och där patienterna inte fick 
möjlighet att ge informerat samtycke (Atashzadeh Shorideh et.al., 2012). 
Sjuksköterskorna återgav situationer där patienter verbalt uttryckt sitt lidande men att 
ingen hänsyn togs (LeBaron et. al., 2014). Om liknande situationer skulle uppstå igen 
skulle sjuksköterskorna vara mer bestämda och tala för patienten (Wiegand & Funk, 
2012).  

Vånda 
Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress som vånda. Våndan gestaltade sig när 
omständigheter tvingade sjuksköterskan att utföra åtgärder som orsakade onödigt 
lidande för patienten (Harrowing & Mill, 2010; Wiegand & Funk, 2012) eller 
förringade patientens värdighet (Edwards et. al., 2013). Sjuksköterskorna ifrågasatte 
om utförandet och resultatet av åtgärderna orsakade mer skada än nytta (Molloy et. 
al., 2014). Sjuksköterskorna ansåg att åtgärderna kunde skapa onödigt vårdlidande för 
patienten och ett förlängt lidande samt ökad ekonomisk börda hos närstående 
(Atashzadeh Shorideh et. al., 2012; Choe et. al., 2015).  

Inom psykiatrivården upplevde sjuksköterskorna vånda i samband med 
tvångsåtgärder när patienten vägrade behandling (Choe et. al., 2012). 
Sjuksköterskorna beskrev ett ökat lidande för patienten när tvångsåtgärder togs på 
felaktiga grunder eller orsakade olämpliga restriktioner (Deady & McCarthy, 2010). 
”I explain the necessity of the restraint to the patients while questioning the necessity 
of restraint in my mind.” (Choe et. al., 2012, s. 500). 

 8 



 

Ilska 
Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress som ilska. Ilskan upplevdes framförallt i 
samband med palliativ vård (Wiegand & Funk, 2012) och bottnade i den maktlöshet 
sjuksköterskorna kände över att inte vara delaktiga i beslutsfattandet (Molloy et. al., 
2014). Sjuksköterskorna upplevde ilska när läkarna inte tog hänsyn till 
sjuksköterskornas försök att diskutera sin oro kring ordinationer (LeBaron et. al., 
2014). Att bli av avfärdade av läkarna (Musto & Schreiber, 2012) och att inte kunna 
lösa situationen ökade ilskan (Deady & McCarthy, 2010). 

Självtvivel 
Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress som självtvivel (Deady & McCarthy, 
2010) och de kunde ifrågasätta sin egen kompetens, sitt omvårdnadsomdöme och sina 
beslut. Sjuksköterskorna kände att de inte levde upp till de krav som ställdes och 
tvivlade på om de ens passade in i sin nuvarande arbetsmiljö (Musto & Schreiber, 
2012). En sjuksköterska reflekterar:”And it put me in distress because I doubted my 
practice, I doubted my decisions, I doubted what I had done with this patient” (Musto 
& Schreiber, 2012, s. 140.). Självtvivel medförde att många sjuksköterskor pratade 
om att lämna arbetet (Deady & McCarthy, 2010; Harrowing & Mill, 2010; LeBaron 
et. al., 2014; Musto & Schreiber, 2012; Wiegand & Funk, 2012). En del 
sjuksköterskor överförde tanke till handling och lämnade avdelningen eller 
verksamheten medan det för andra inte var ett alternativ, framförallt för inkomstens 
skull (Harrowing & Mill, 2010; LeBaron et. al., 2014). 

Skuld 
Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress som skuld. Skuld upplevdes när 
sjuksköterskorna dolde eller rättfärdigade fel (Atashzadeh Shorideh et. al., 2012) eller 
valde att inte konfrontera kollegor som inte gav vård av god kvalitet. Att förneka eller 
förringa problem var också ett sätt att hantera den moraliska stressen (Deady & 
McCarthy, 2010). Skuld upplevdes även när sjuksköterskorna kände att de såg 
patienten som sitt arbete och inte som en människa (Choe et. al., 2015) samt när 
sjuksköterskorna kände att de orsakade onödigt lidande i samband med 
tvångsåtgärder (Choe et. al., 2012). 

Diskussion  
Metoddiskussion 
Systematiska sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL vilka är 
relevanta för omvårdnadsforskning (Forsberg och Wengström 2013). För att stärka 
litteraturstudiens trovärdighet valdes PubMed som är en version av databasen 
Medline där PubMed kan publicera artiklar tidigare (Forsberg & Wengström, 2013). 
På så sätt kunde nyligen publicerade artiklar hittas (Forsberg & Wengström, 2013; 
Friberg, 2012). PubMed fångade även de artiklar som återfanns i CINAHL vilket 
visar det aktuella kunskapsläget och kan stärka överförbarheten. För att vidga urvalet 
kunde fler databaser såsom PsycINFO eller Arbline ha genomsökts. Eftersom syftet 
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var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress valdes att endast 
inkludera kvalitativa studier. Kvalitativa studiers syfte är att beskriva subjektiva 
erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2012), vilket stämmer överens med 
litteraturstudiens syfte och kan stärka trovärdigheten. I den resultatartikeln som 
byggde på en kvantitativ metod innehöll frågeformulären endast öppna frågor och 
data analyserades kvalitativt genom tematisk analys, därför ansågs den falla in under 
inklusionskriterierna. 

Resultatartiklarna granskades enligt Wallengren och Henricsons (2012) 
kvalitetskriterier. Elva av artiklarna bedömdes ha god kvalitet medan två hade lägre 
kvalitet. Dessa artiklar bedömdes ha lägre kvalitet beroende på att urvalet var 
bristfälligt beskrivet vilket kan ha påverkat trovärdigheten och bekräftelsebarheten.  

Förförståelsen diskuterades och intresset för denna studie skapades under 
verksamhetsförlagd utbildning. Sjuksköterskor uttryckte maktlöshet och stress i 
förhållande till etiskt utmanande situationer. Detta kan ha underlättat analysen mot en 
djupare förståelse (Friberg & Öhlén, 2011). Dock kan förförståelsen ha påverkat 
objektiviteten i viss mån (Olsson & Sörensen, 2011). 

Databearbetningen utfördes gemensamt för att nå konsensus. Detta kan ha påverkat 
pålitligheten då nya individuella infallsvinklar kan ha förbisetts. Att resultatstudiernas 
betydelse diskuterats gemensamt kan däremot stärka pålitligheten då risken för 
missuppfattningar och feltolkningar minimerades. 

Syftet var att beskriva upplevelsen av moralisk stress oavsett kulturellt sammanhang. 
Tre av artiklarna kom från USA, tre från Canada, två från Korea och övriga 
representerade Iran, Irland, Uganda, Nya Zeeland och Indien. Detta innebär att 
kulturella skillnader kan hindra överförbarheten till svensk sjukvård, dock är Sverige 
ett mångkulturellt land (Jirwe, Momeni & Emami, 2009) och därför kan resultatet 
ändå vara överförbart inom svensk sjukvård. 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskor beskrev maktlöshet som en framträdande känsla vid moralisk stress 
(Atashzadeh Shorideh et. al., 2012; Bernhofer & Sorrell, 2014; Choe et. al., 2015; 
Choe et. al., 2012; Deady & McCarthy, 2010; Edwards et. al., 2013; Humphries & 
Woods, 2015; LeBaron et. al., 2014; Maguire & Passmore, 2012; Molloy et. al., 2014; 
Wiegand & Funk, 2012). Maktlöshet upplevdes framförallt i samband med läkares 
och anhörigas beslutfattande som sjuksköterskorna inte kunde påverka (Choe et. al., 
2015; Choe et. al., 2012; Edwards et. al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att de hade 
en passiv roll i beslutsfattandet (Molloy et. al., 2014) och att deras åsikter inte blev 
hörda (Wiegand & Funk, 2012). Besluten kunde handla om ordinationer (Edwards et. 
al., 2013), avsaknad av ordinationer (Bernhofer & Sorrell, 2014) och återupplivning 
(Molloy et. al., 2014). Även tidigare forskning beskriver hierarkiska problem som en 
stor del i den moraliska stressen men då framförallt i samband med livsuppehållande 
åtgärder (Kälvemark et. al., 2003; Gutierrez, 2005). Att tidigare forskning nästan 
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enbart skildrar moralisk stress i samband med livsuppehållande åtgärder kan bero på 
att tidigare forskning inte haft som syfte att fokusera på den moraliska stressen. Den 
moraliska stressen har istället framkommit som bifynd i studier där fokus har varit 
sjuksköterskors upplevelser av livsuppehållande åtgärder.  

Martinsen (i Alvsvåg, 2010) menar att en moralisk handling innebär att empati och 
reflektion ska gå hand i hand och att reflektion behövs för att kunna utveckla ett 
professionellt moraliskt omdöme. Sjuksköterskorna i litteraturstudien beskrev 
svårigheter kring reflektioner med andra kollegor till följd av personalbrist (Edwards 
et. al., 2013) eller att läkarna ofta var frånvarande (Edwards et. al., 2013; Musto & 
Schreiber, 2012). Detta ledde till att deras moraliska stress lämnades olöst (Deady & 
McCarthy, 2010). Enligt Martinsen (i Alvsvåg, 2010) krävs moraliska handlingar för 
att omsorg ska kunna uttryckas i omvårdnad. När sjuksköterskors moraliska stress 
lämnas olöst kan det försvåra det moraliska omdömets utveckling vilket kan leda till 
att omsorg inte uttrycks i omvårdnaden. I förlängningen kan detta leda till en 
försämrad vårdkvalitet. En narrativ studie av Ferrell (2006) visar exempel på 
situationer där sjuksköterskor genom reflektion över den moraliska stressen blivit 
bättre på att föra patientens talan. Reflektion är en betydande del för att 
sjuksköterskor ska kunna utveckla sitt moraliska omdöme (Gutierrez, 2005; Wiegand 
& Funk, 2012). 

Martinsen (1989) hävdar att en god organisation är en förutsättning för att kunna ge 
omsorg i omvårdnaden. Sjuksköterskorna i litteraturstudien beskriver att konflikter 
mellan sjuksköterskornas etiska plikt och organisationens mål skapar moralisk stress i 
form av maktlöshet (Atashzadeh Shorideh et. al., 2012; Humphries & Woods, 2015). 
Litteraturstudien styrker Martinsens omsorgsteori då den visar vikten av en 
fungerande organisation. Sjuksköterskornas moraliska stress förhindrar att omsorgen 
överförs i omvårdnaden.  

En annan framträdande känsla hos sjuksköterskorna var frustration (Atashzadeh 
Shorideh et. al., 2012; Bernhofer & Sorrell, 2014; Choe et. al., 2015; Choe et. al., 
2012; Deady & McCarthy, 2010; Edwards et. al., 2013; Harrowing & Mill, 2010; 
Humphries & Woods, 2015; LeBaron et. al., 2014; Maguire & Passmore, 2012; 
Molloy et. al., 2014; Musto & Schreiber, 2012; Wiegand & Funk, 2012). 
Frustrationen upplevdes när vårdkvaliteten försämrades till följd av personalbrist 
(Choe et. al., 2015), tidsbrist och brist på vårdplatser (Humphries & Woods, 2015). 
Även tidigare svensk forskning visar på att resursbrist leder till försämrad vårdkvalitet 
och skapar moralisk stress hos sjuksköterskor (Kälvemark et. al., 2003). I tidigare 
studier framkommer frustration över upplevt slöseri med begränsade resurser, 
framförallt donation av organ och blod (Elpern et. al., 2005; Gutierrez, 2005; 
McBride Robichaux & Clark, 2006) vilket inte framkommit i litteraturstudiens 
resultat. Att upplevt slöseri inte framkommer kan bero på att lagar och registrering 
kring donation kan ha förändrats. Tydligare riktlinjer kan begränsa de situationer som 
sjuksköterskorna upplevt som slöseri. 
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Arlebrink (2013) beskriver att vården ska utgå från rättviseprincipen, icke-skada-
principen, göra-gott-principen och autonomiprincipen. Sjuksköterskorna upplevde 
moralisk stress som frustration när patienters autonomi inskränktes (Deady & 
McCarthy, 2010) och de inte fick möjlighet att ge informerat samtycke (Atashzadeh 
Shorideh et. al., 2012). När sjuksköterskorna ansåg att patienter utsattes för onödigt 
lidande (Harrowing & Mill, 2010) och åtgärder som orsakade mer skada än nytta 
upplevde de vånda (Molloy et. al., 2014). Litteraturstudiens resultat visar tydligt på att 
sjuksköterskorna upplever moralisk stress när de tvingas gå emot de etiska 
principerna. 

De krav som ställdes på sjuksköterskorna fick dem att ifrågasätta sin egen kompetens 
och tvivla på sitt omvårdnadsomdöme (Deady & McCarthy, 2010; Musto & 
Schreiber, 2012). Sjuksköterskor som tvivlade på sig själv i sin profession funderade 
ibland på att avsluta sin anställning. Huruvida sjuksköterskorna överförde tanke till 
handling berodde på deras ekonomiska ställning (Harrowing & Mill, 2010; LeBaron 
et. al., 2014). En skillnad som ses mellan länder är om sjuksköterskorna väljer att 
avsluta sin anställning eller ej. Anledningen kan vara landets socioekonomiska status. 
I länder med lägre socioekonomisk status kan sjuksköterskan vara mer beroende av 
sin inkomst och ser därför inte att sluta som ett alternativ. 

Maktlösheten som var den mest framträdande känslan av moralisk stress kan även 
ligga till grund för flera av de andra känslorna som framkom. Att inte kunna påverka 
eller vara delaktig i beslutsfattandet kring patienten gav inte bara upphov till 
maktlöshet utan också till frustration, vånda och ilska. Då Fouries (2015) definition av 
moralisk stress innefattar restriktioner kopplas definitionen tydligt samman med 
maktlöshet, då att vara maktlös innebär att sakna möjligheter, medel eller förmåga 
(Svenska Akademiens ordbok, 2014). 

Moralisk frustration är en omvårdnadsdiagnos enligt NANDA. Diagnosen är en 
svensk översättning på moral distress och definieras som en reaktion på oförmåga att 
fullfölja valda etiska eller moraliska beslut eller handlingar (Herdman, 2012; Kopala 
& Burkhart, 2005) Enligt NANDA är kännetecken på moralisk stress ett uttryck av 
vånda genom maktlöshet, skuld, frustration, oro, självtvivel och rädsla (Herdman, 
2012). I litteraturstudien framkommer vånda som en egen känsla istället för en 
övergripande. Vånda tolkades som ett lidande och uttrycktes av sjuksköterskorna när 
de upplevde att patienten utsattes för onödigt lidande. Litteraturstudien påvisar att 
maktlösheten istället är den känsla som är grunden till de andra känslorna. En känsla 
som framkommit i litteraturstudien men som inte nämns i NANDA är ilska. Att 
NANDA inte tar upp ilska kan bero på att NANDA bygger på patienters moraliska 
stress. Att patienter inte upplever ilska i samma utsträckning som sjuksköterskor kan 
bero på skillnader i kunskap. Svårigheter för patienten kan vara att veta vad som är 
rätt medan sjuksköterskornas svårighet är att de kan veta bättre om vad som är rätt 
men att de inte har makten att utföra det. Sjuksköterskornas kunskaper gör att 
sjuksköterskorna känner ilska istället för patienterna som känner oro och rädsla. Det 
kan vara därför oro och rädsla inte är framträdande känslor i litteraturstudien då den 
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endast fokuserar på sjuksköterskan. Den mest framträdande orsaken till moralisk 
stress i litteraturstudien var konflikter som rörde beslutsfattande. Detta stämmer 
överens med de relaterade faktorerna i NANDA vilka övervägande handlar om beslut 
och beslutsfattande (Herdman, 2012). 

Konklusion och implikation 
Sjuksköterskan upplevde moralisk stress som maktlöshet, frustration, vånda, ilska, 
självtvivel och skuld. Moralisk stress upplevdes när sjuksköterskan inte kunde ge den 
vård hen ville på grund av restriktioner och moraliska konflikter. Maktlöshet hade en 
framträdande roll och många av de andra känslorna bottnade i maktlösheten. 
Maktlösheten berodde framförallt på att sjuksköterskan inte kände sig delaktig i 
beslutsfattandet rörande patienten trots att det var hen som fick genomföra besluten i 
den kliniska verksamheten.  

För att minska sjuksköterskans moraliska stress kan samverkan mellan professioner 
främjas så att sjuksköterskan får vara delaktig i diskussioner och beslut kring 
patientens vård. Gemensam reflektion över värderingar och en utarbetad gemensam 
värdegrund mellan professionerna kan underlätta samverkan. Mer kvalitativ forskning 
om sjuksköterskans moraliska stress kan behövas för att uppmärksamma problemet. 
Svensk forskning kan behövas för att identifiera om moralisk stress är en bidragande 
orsak till rådande sjuksköterskebrist. 
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Tabell 3: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sökord CINAHL 
Subject heading + explode 

PubMed 
Fritext 

Stress Stress  

Moral Morals  

Moralisk stress Moral stress (fritext) Moral stress 

Moralisk stress Moral distress (fritext) Moral distress 

Sjuksköterska Nurse* (fritext) Nurs* 

Upplevelse Experience* (fritext) Experience* 
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 Tabell 4: Sökhistorik 
 

¤ Dubbletter av redan tidigare granskade artiklar 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-11 PubMed 

((("moral stress") OR "moral 
distress") AND nurs* AND 
experience*) Filters: Abstract; 
published in the last 5 years; 
English 97 53 14 13 

2015-03-16 CINAHL 

( (MH "Stress+") AND (MH 
"Morals+") OR ( (moral stress OR 
moral distress) ) ) AND ( nurse* 
AND experience* ) Limiters - 
Abstract Available; Published 
Date: 20100101-; English 
Language; Research Article  71(5¤) 12 0 0 

Totalt  
 

168 65 14 13 

 



BILAGA C  

Tabell 5: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Atashzadeh Shorideh, F., Ashktorab, T., & Yaghmaei, F. (2012). Iranian intensive care unit 
nurses’ moral distress: A content analysis. Nursing Ethics, 19(4), 464-478. 
doi:10.1177/0969733012437988 

Land  
Databas 

Iran 
PubMed 
 Syfte Syftet var att utforska fenomenet moralisk stress hos intensivvårdssjuksköterskor i Iran.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 
 
Ändamålsenligt urval. 31 sjuksköterskor valdes från 12 städer i Iran, 28 från klinik och 3 som 
jobbade med utbildning. 21 var kvinnor och 10 var män och hade alla arbetat mer än ett år på IVA.  
 
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och följdfrågor som var mer specifika.  
Intervjuerna genomfördes från mars till november 2010 på deltagarnas arbetsplatser och varade 50 
till 100 minuter. Intervjuer fortsatte tills mättnad uppnåddes, alla bandades och transkriberades.  
 
De bandade intervjuerna transkriberades ordagrant i enlighet med Burns and Grove, och lästes om 
och om igen. Första forskaren analyserade all data och tillsammans med de andra jämfördes 
kodningen tills de var överens. Koder grupperades till underkategorier och kategorier. 
Innehållsanalysen gjordes i linje med Graneheim och Lundman. Manifest och latent innehåll 
analyserades och texterna lästes om och om igen självständigt av forskarna.  
 
Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Sjuksköterskor beskriver att institutionella barriärer och svårigheter orsakar moralisk stress. 
Motsättningar mellan ansvar och institutionell politik orsakar moralisk stress hos sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor upplevde moralisk stress när läkare inte erhöll informerat samtycke från patienten. 
Läkarens brist på patientens medbestämmande och beslut orsakade moralisk stress. Sjuksköterskor 
upplevde moralisk stress av att dölja och rättfärdiga fel samtidigt som det ledde till en reducerad 
vårdkvalitet. Fruktlösa åtgärder som sjuksköterskan ansågs vara onödiga då patienten fick lida 
ledde till moralisk stress hos sjuksköterskan. Otillräckliga kliniska färdigheter bland 
sjukvårdspersonal skapar moralisk stress hos sjuksköterskor. Tillgången till utrustning och 
läkemedel försämrar också vårdkvaliteten och leder till moralisk stress.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Fylligt resultat med många citat. Urval, datainsamling och dataanalys är beskriven. 
Forskartriangulering har använts. Forskarnas förförståelse beskrivs inte men bakgrunden beskriver 
den aktuella kunskapen inom området.  
Pålitlighet: Forskarens bakgrund, utbildning och erfarenhet beskrivs inte. Studien hade fått etiskt 
godkännande och deltagarna har fyllt i informerat samtycke. Det beskrivs vem som har gjort vad 
men inte om förförståelsen har påverkat resultatet.  
Bekräftelsebarhet: Forskarna har varit neutrala och stärker bekräftelsebarheten med 
forskartriangulering samt medbedömare. Studien är repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Intervjutiden är 
relevant liksom urvalet. Överförbarheten beskrivs av forskarna och kan inte överföras till andra 
typer av sjukhus, inte heller mot andra professioner än de som valts i denna studie. Vi anser att 
studien kan överföras till liknade enheter i länder kring Iran med samma sociokulturella standard, 
begränsade till sjuksköterskans upplevelser av moralisk stress.  
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Artikel 2 

Referens Bernhofer, E.I., & Sorrell, J.M. (2014). Nurses Managing Patients’ Pain May Experience Moral 
Distress. Clinical Nursing Research, 1-14. doi:10.1177/1054773814533124 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med denna sekundära analysstudie var att ytterligare undersöka upplevelser av moralisk 
stress som beskrevs av sjuksköterskor i den första studien. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Sekundär innehållsanalys av en ursprunglig Grounded Theory studie.  
 
Ändamålsenligt urval där sjuksköterskechefer rekommenderade 48 sjuksköterskor som nyligen 
hade diskuterat sina upplevelser i omvårdnaden av akut och kronisk smärta. Urvalet skedde på 
medicinsk-kirurgiska enheter och på akutmottagningen på ett stort sjukhus i mellersta västra USA.  
 
Datainsamlingen kom från den ursprungliga studien där enskilda intervjuer var gjorda. Ingen ny 
data tillkommer.  
 
Samma forskare som gjorde den ursprungliga datainsamlingen gjorde den sekundära analysen 
men nu var fokus att titta på likheter mellan deltagarnas beskrivningar av moralisk stress. 
Forskarna lyssnade på alla ljudinspelningar av intervjuerna och skrev memos efterhand som 
speglade deras idéer och insikter som utvecklades under tiden och efter varje session nådde de 
konsensus. Deras analysmetod stärks av referenser från Graneheim och Lundman.  
 
Tabell 1 beskriver att en deltagare inte svarade.  

Slutsats Sjuksköterskan beskriver moralisk stress som en frustrerande känsla att vara maktlös. Känslan av 
maktlöshet framkommer när sjuksköterskan är oförmögen att ge patient fullgod smärtlindring.  
”. . .nothing I was doing was relieving his [the patient’s] pain . . . I contacted the doctor . . . again I 
called . . . he told me he [the physician] can’t do anything now. At the end of the day, they did 
increase his [patient’s] pain medicine but it still wasn’t adequate . . . there was no resolution and I 
just don’t know how to deal with this . . .” 
Sjuksköterskor beskriver att moralisk stress bland annat uppstår kring den dåliga 
kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren. Sjuksköterskan för ofta patientens talan till 
läkaren för att försöka få till en adekvat smärtlindring men anser att det inte ska behöva vara så.  
 Vetenskaplig  

kvalitet 
Trovärdigheten: Resultatet svarar på syftet. Resultatet är innehållsrikt och stärkt med citat. Urval 
och analys är noga beskrivet. Datainsamlingen kommer från den första studien och är inte 
specifikt beskriven i denna studie. Forskartriangulering är använd för att nå konsensus i analysen. 
Eftersom forskarna har gjort den första studien också visar det på att förförståelse finns.  
Pålitlighet: Forskarnas utbildning och bakgrund redovisas kortfattat men deras erfarenhet 
beskrivs inte mer än att de var med i den första studien. Den första studien är etiskt godkänd. Alla 
deltagare skrev på ett informerat samtycke. Beskrivs ej vem som gjort vad i dataanalysen. 
Förförståelsen torde ha påverkat eftersom de nämner att de letar memos som speglar deras idéer. 
Bekräftelsebarhet: Inga medbedömare men forskartrianguleringen har troligtvis bidragit till 
neutralitet. Trots att datainsamlingen inte är beskriven så väl så är studien repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Eftersom det är en 
sekundär studie beskrivs inte intervjutider vilket kan ses som en nackdel för denna studie. Urvalet 
är relevant. Forskarna har diskuterat överförbarheten och anser att då studien bara är från ett 
sjukhus kan detta minska överförbarheten. Vi anser att den är överförbar då många andra studier 
beskriver moralisk stress och att patienter med smärta finns i många olika miljöer.  
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Artikel 3 

Referens Choe, K., Kang, Y., & Park, Y-R. (2015). Moral distress in critical care nurses: a 
phenomenological study. Journal of Advanced Nursing. doi:10.1111/jan.12638 

Land  
Databas 

Korea 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska och förstå moralisk stress utifrån koreanska intensivvårds sjuksköterskors 
perspektiv och upplevelser.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design 
 
Ändamålsenligt urval på två universitetssjukhus i Seoul. Chefssjuksköterskor rekommenderade 14 
IVA sjuksköterskor. Inklusionskriterier: minst ett års erfarenhet av intensivvård. 
Medelarbetslivserfarenheten i urvalet var 6,3 år.  
 
Insamling genomfördes från mars 2012- december 2013. Intervjuer med öppna frågor. Forskarna 
genomförde insamlingen med varje deltagare två gånger antingen enskilt eller i par.  Det var cirka 
två till fyra veckor mellan intervjuerna. Deltagarkontroll gjordes. Intervjuerna tog mellan en till 
två timmar. De bandades. 
 
De bandade intervjuerna transkriberades och analyserades efter Giorgis fenomenologiska metod. 
Meningsbärande enheter studerades noga och jämfördes med rådata. Därefter skapades känsliga 
uttryck. Kategorisering och tematisering genomfördes. Teman och underteman bildades 

Inget bortfall beskrivs.  

 

 

Slutsats Sjuksköterskorna kunde känna skuld då de glömde att sörja patienter vid utförd hjärt- och 
lungräddning för att det var deras arbete och inte som en handling att rädda liv. Sjuksköterskor 
upplevde moralisk stress när patienter gavs onödig behandling då det fanns liten möjlighet till 
återhämtning. Sjuksköterskorna ansåg att det orsakade patienterna lidande, även de anhörigas 
lidande i form av ekonomisk aspekt. Sjuksköterskor upplevde moralisk stress när de var 
begränsade i sin självständighet i samband med beslutsfattande för att de var oense med anhöriga 
eller läkare angående behandling. Sjuksköterskor upplevde frustration över detta. Sjuksköterskor 
upplevde att de inte kunde göra annat än fullfölja läkarnas ordinationer, de kunde inte höja sina 
röster. Även upplevelser om att inte ge tillräcklig vård på grund av personalbrist framförs av 
sjuksköterskorna som då upplevde maktlöshet och bitterhet mot sjukhuset.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet. Innehållsrikt resultat med flertalet citat. Urval, 
datainsamling och analys är noga beskrivet. Datatriangulering och deltagarkontroll har använts. 
Forskarnas förförståelse beskrivs inte. 
Pålitlighet: Forskarens utbildning tydliggörs. Bakgrund och erfarenhet beskrivs inte. Etiskt 
godkänd. Alla deltagare har fyllt i informerat samtycke. Det framkommer inte vem som gjort vad 
förutom att de beskriver att de själva genomfört intervjuerna. Forskarna beskriver tydligt att deras 
förförståelse inte påverkat resultatet.  
Bekräftelsebarhet: Forskarna beskriver att de är neutrala i analysen. Deltagarkontroll stärker 
bekräftelsebarheten. Studien är transparent och repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Intervjutiderna är 
relevanta och urvalet representativt. Forskarna diskuterar överförbarheten och menar att urvalet 
innehöll endast kvinnor och kan därför vara svårt att överföra till andra populationer. De menar 
även att metoden försvårar repeterbarheten. Vi anser att metoden kan vara ett hinder för 
överförbarhet men att det inte skiljer sig från andra kvalitativa studier. 
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Artikel 4 

Referens Choe, K., Song, E-J., & Jung, C-H. (2012). Ethical Problems Experienced by Psychiatric Nurses 
in Korea. Archives of Psychiatric Nursing, 26(6), 495-502.  

Land  
Databas 

Korea 
PubMed 

Syfte Att undersöka psykiatrisjuksköterskors etiska problem från deras perspektiv och sedan 
klassificera problemtypen.  
 Metod:  

Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Beskrivande och utforskande ansats. 
 
Ändamålsenligt urval. 12 kvinnliga sjuksköterskor rekryterades genom chefer eller ansvarig 
sjuksköterska från två psykiatriska sjukhus och ett psykiatriskt rehabiliteringscenter.  

Data samlades in genom fokusgrupper. Innan mötet fick deltagarna ett email med intervjufrågor 
för att förbereda sig. När deltagarna tvekade att svara ställde forskarna utforskande frågor för att 
underlätta deras reflektioner. Samtalen bandades. 

En kvalitativ tematisk analys enligt Patton användes vid dataanalysen. Inspelningarna 
transkriberades ordagrant. Efter varje intervju granskades transkripten mening för mening av 
författarna och transkripten kodades. Både induktiv och deduktiv analys användes under den 
tematiska analysen. I den tidiga processen granskades skillnader och likheter induktivt för att 
identifiera teman. Därefter kategoriserades temana deduktivt till 10 moraliska problem som 
beskrivs av Johnstone. 

Inget bortfall har rapporterats. 

 

  

Slutsats Deltagarna upplevde moralisk stress till följd av moraliska konflikter. De moraliska konflikterna 
kunde vara mellan sjukhusets ledning och sjuksköterskorna då ledningen endast såg till egna 
intressen. Mellan sjuksköterskorna och patientens närstående då patienten blev utskriven av de 
närstående trots att patienten behövde fortsatt vård, då närstående lade in patienter som inte var 
en fara för sig själv eller andra samt om närstående inte skrev ut patienten trots att patienten 
blivit bättre. Sjuksköterskorna kände sig framförallt frustrerade när de tvingades att villkorslöst 
acceptera beslut som tagits av närstående eller läkare. Deltagarna kände ibland vånda över att 
använda tvångsåtgärder till patienter som vägrar behandling och känner skuld när patienterna 
klagar över smärta under tvångsperioden. ”I explain the necessity of the restraint to the patients 
while questioning the necessity of restraint in my mind.” 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet. Resultatet är innehållsrikt och stärks med citat. Urval 
kunde varit bättre beskrivet. Insamling och analys är noggrant beskrivna.  
Pålitlighet: Forskarens utbildning, bakgrund och erfarenhet beskrivs inte. Det beskrivs inte om 
studien har fått etiskt godkännande men deltagarna har erhållit information kring studiens syfte, 
risker med att deltaga, rätten till konfidentialitet samt rätten att hoppa av studien samt skrivit på 
informerat samtycke. Forskarens förförståelse och hur den kan ha påverkat resultatet finns inte 
beskrivet. Alla tre forskarna deltog i analysen vilket stärker pålitligheten.  
Bekräftelsebarhet: Två av forskarnas neutralitet kan vara lite oklar då de sitter med i en 
rådgivande kommitté för de tre vårdinrättningarna. Strukturen är noga beskriven och vi anser 
därför att studien är repeterbar. 
Överförbarhet: Urvalet kunde varit mer utförligt, annars anses trovärdighet, pålitlighet och 
bekräftelsebarhet säkrade. Överförbarhet diskuteras inte. Vi anser att resultatet kan överföras på 
andra psykiatriska vårdinrättningar med samma kultur som Korea. 
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Artikel 5 

Referens Deady, R., & McCarthy, J. (2010). A Study of the Situations, Features, and Coping Mechanisms 
Experienced by Irish Psychiatric Nurses Experiencing Moral Distress. Perspectives in 
Psychiatric Care, 46(3), 209-220. doi:10,1111/j.1744-6163.2010.00260.x. 

Land  
Databas 

Irland 
PubMed 

Syfte Att undersöka psykiatrisjuksköterskors upplevelser av moralisk stress inom akutvården.  

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Beskrivande ansats. 
 
Ändamålsenligt urval. Nio legitimerade psykiatrisjuksköterskor (fem kvinnor och fyra män) 
kontaktade forskarna efter att annonser och inbjudningar cirkulerat på ett universitetssjukhus.  
 
Deltagarna delades upp mellan forskarna för semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 
Deltagarna läste samtyckesformuläret där moralisk stress beskrevs för att sedan berätta om sina 
upplevelser. Intervjuerna varade ca en timme och bandades. 

Inspelningarna transkriberades ordagrant. Pope and Mays analysdiskussion guidade 
analysprocessen. Forskarna granskade transkripten individuellt för att identifiera signifikanta 
fraser eller uttalanden. De ansågs signifikanta om de passade in under kriteriet moralisk stress 
eller var relaterat till studiens syfte. Uttalandena bedömdes av en oberoende forskare, expert i 
psykiatrivård. Därefter diskuterades uttalanden mellan forskarna och de identifierade teman.  
 
En kvinnlig deltagare hoppade av studien. 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att deras observationer inte gavs lika stor vikt trots att de tillbringade 
mer tid med patienterna. De kände sig också frustrerade över begränsningen eller avsaknaden av 
diskussioner inom teamet vilket ledde till att de kände att deras moraliska oro lämnades olöst. De 
ansåg att medlemmar ur det multidisciplinära teamet kunde vara frånvarande från det direkta 
patientnära arbetet. Detta lämnade ofta sjuksköterskorna som en ren åskådare till patientens 
försämrade psykiatriska hälsostatus. Detta skapade mer moralisk stress när sjuksköterskorna fick 
hantera onödiga och omotiverade konflikter med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde också 
moralisk stress när de ansåg att kliniska beslut orsakade olämpliga restriktioner på patientens 
beteende. De berättade att de kände moralisk stress när de lät medarbetare ge vård av låg 
standard utan att konfrontera dem. Trots att det fanns evidensbaserade alternativa behandlingar 
gavs det ingen information vilket resulterade i att medicinering var den vanligaste behandlingen. 
Situationer där sjuksköterskorna upplevde att patientens autonomi inskränktes gav också upphov 
till moralisk stress. Moralisk stress kunde leda till tvivel på sig själv. Initialt var en känsla av 
obehag och ilska vanligt, särskilt om det inte fanns möjlighet att diskutera eller lösa situationen. 
Deltagarnas berättelser visar på att dessa känslor kunde fortsätta att uppröra dem i flera år och ge 
känslan av att ha blivit sviken av systemet. Strategier för att hantera den moraliska stressen: 
undvika konflikten genom att anpassa sig till det kulturella trycket, förneka eller förringa 
problemet, vägra att arbeta tillsammans med en viss kollega eller byta jobb. 

 



BILAGA C  

 

  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet. Resultatet är innehållsrikt och innehåller många citat. 
Urval, datainsamling och analys är noga beskrivet. Deltagarkontroll och medbedömare har 
använts. Förförståelsen beskrivs. Intervjuerna varade i ungefär en timme.  
Pålitlighet: Forskarnas bakgrund beskrivs då den ena har en filosofisk bakgrund medan den 
andra har bakgrund som psykiatrisjuksköterska. Forskarna har gjort hälften av intervjuerna var 
och först granskat alla var för sig för att sedan granska dem gemensamt. Både metod och design 
beskrivs noggrant vilket tyder på viss erfarenhet. Studien har blivit etiskt godkänd. 
Bekräftelsebarhet: Forskarna har varit neutrala och haft hjälp av medbedömare. Studien är 
transparent och repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Urvalet är 
representativt. Längden på intervjuerna är rimliga för denna typ av studie. Överförbarheten 
diskuteras inte men vi anser att studien går att överföra till liknande verksamheter. 

 



BILAGA C  

Artikel 6 

Referens  Edwards, M. P., McClement, S. E., & Read, L. R. (2013). Nurses’ Responses to Initial Moral 
Distress in Long-Term Care. Bioethical Inquiry, 10, 325-336. doi:10.10007/s11673-013-9463-6 

Land  
Databas 

Canada 
PubMed 

Syfte Att undersöka och beskriva hur legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom långtidsvården 
svarar på initial moralisk stress, inkluderat sjuksköterskornas upplevelser av resurser eller support 
som har hjälpt eller haft potential att hjälpa dem samt faktorer som hindrat dem i svaret. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ Metod 
Tolkande beskrivande ansats 
 
Personalmöten på sju avdelningar inom långtidsvården besöktes där studien introducerades för 
sjuksköterskorna. Fyra deltagare rekryterades genom denna metod. 11 sjuksköterskor rekryterades 
genom att brev skickades ut via en sjuksköterskeorganisation till heltidsanställda sjuksköterskor i 
en stor stad. Legitimerade sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av långtidsvård deltog. 
 
Varje sjuksköterska intervjuades individuellt vid två separata tillfällen på en privat plats, till 
exempel i hemmet. Intervjuerna följde en guide som skapats av forskarna baserad på 
litteraturöversikt och Jametons definition av moralisk stress. Alla intervjuer bandades. 
  
Intervjuerna transkriberades ordagrant. I enlighet med den tolkande beskrivande ansatsen gjordes 
dataanalys och insamling parallellt. Data analyserades i linje med Braun och Clarkes tematiska 
analys. Deltagarna i forskningsteamet läste transkripten från de första tre intervjuerna för att få en 
helhetsbild av varje intervju. Därefter granskade varje medlem transkripten mening för mening 
och skrev anteckningar vilka diskuterades sinsemellan för att identifiera koder. Alla transskript 
lades in och kodades i NVivo 10 software för att underlätta hanteringen av data. Koderna delades 
in i potentiella teman för att hitta samband och diskuterades i forskarteamet för att sedan bilda de 
färdiga temana.  
 
Redovisas inte 

Slutsats De tre vanligaste orsakerna till moralisk stress var behandlingar eller ingrepp som begärts av 
familjemedlemmar eller föreslagits av teamet och sågs som motsatsen till patientens 
önskemål/bästa, negativa effekter för patienters vård på grund av bristande resurser och situationer 
där patienternas värdighet minskade med vård som ges till dem. 
Då det fanns så få personal under arbetstiden fanns det få möjligheter att kunna diskutera stressen. 
Chefen spelade en viktig roll i konfliktlösningen medan läkarna oftast inte deltog alls.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl mot syftet. Urval, datainsamling och analys är väl beskrivet. 
Materialet är innehållsrikt och stärks av citat. Förförståelsen är beskriven. Deltagarkontroll är 
utförd. Tidstriangulering är utförd då sjuksköterskorna intervjuades vid två separata tillfällen. 
Pålitlighet: Forskarnas erfarenhet eller utbildning beskrivs inte, dock beskrivs metoden noggrant 
så viss erfarenhet antas. Om förförståelsen påverkat resultatet beskrivs inte. Alla forskarna har 
deltagit i analysen. Studien är etiskt godkänd och deltagarna har gett informerat samtycke.  
Bekräftelsebarhet: Då de tre forskarna alla deltagit i analysen stärker det deras förmåga att vara 
neutrala. Studien är transparent och repeterbar. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Då urvalet bestod av 
sjuksköterskor med stor erfarenhet anser författarna att resultatet inte kan överföras till 
sjuksköterskor med lägre erfarenhet. Vi anser att resultatet kan vara överförbart till liknande 
vårdinrättningar och sjuksköterskor med liknande erfarenhetsgrad. 

 



BILAGA C  

Artikel 7 

Referens Harrowing, J. N., & Mill, J. (2010). Moral distress among Ugandan nurses providing HIV care: A 
critical ethnography. International Journal of Nursing Studies, 47, 723-731. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.11.010  

Land  
Databas 

Uganda 
PubMed 

Syfte Att beskriva uttrycket och effekterna av moralisk stress som det upplevs av Ugandiska 
sjuksköterskor som tillhandahåller vård till HIV infekterade eller påverkade individer.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Kritiskt fokuserad etnografisk ansats 
 
En erfaren sjuksköterskechef på ett sjukhus i Uganda valde ut 25 legitimerade sjuksköterskor, 24 
valde att delta. Alla var kvinnor.  
 
Under en tvåårsperiod reste författarna till Uganda tre gånger. Data samlades in genom 
individuella semistrukturerade intervjuer samt observationer. En intervjuguide gjordes innan 
studien startades för att sedan revideras. Intervjuerna varade mellan 60-100 minuter och bandades 
för dem som godkände det, annars fördes anteckningar. Varje deltagare intervjuades minst en 
gång, en eller två uppföljningsintervjuer hölls med 14 av deltagarna för att utveckla 
informationen. 14 sjuksköterskor observerades under deras arbetsdag, totalt 100 timmar 
observation. 
 
Ljudinspelningarna transkriberades och lades in i datahanteringsprogrammet NVivo7. Tematisk 
kodning utfördes parallellt med datainsamlingen.  
 
En av de tilltänkta deltagarna valde att inte delta. 

Slutsats Deltagarna berättade att det rådde brist på finansiering, personal, förnödenheter och utrustning 
som lakan, mat, mediciner och handskar. Patienterna ombads att ta med detta själv och det var 
vanligt att sjuksköterskorna tog med material från sina personliga tillhörigheter. På grund av dessa 
omständigheter kunde sjuksköterskorna inte ge den kvaliteten på vården de önskade. Att inte 
kunna ge kvalitetsvård orsakade ett lidande för deltagarna. Deltagarna beskrev en känsla av 
otillräcklighet och hjälplöshet då de inte kunde ge en acceptabel vårdkvalité.  
Då sjuksköterskorna arbetade närmast patienterna fick de ta skulden för olyckliga utfall och för 
den dåliga kvalitén som gavs under omständigheter de inte kunde påverka. Ingen av deltagarna såg 
att sluta arbeta som sjuksköterskor var ett alternativ, framförallt för inkomstens skull.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Urval och dataanalys kunde varit mer utförligt 
beskrivit, datainsamling är dock väl beskrivet. Materialet stärks av många citat. Varje intervju 
varade i 60-100 minuter. Datatriangulering är använd då både intervjuer och observationer utförts. 
Pålitlighet: Förförståelsen är beskriven, men inte hur den har påverkat resultatet. Studien är etiskt 
godkänd och deltagarna har fått ge ett informerat samtycke. Tidigare forskning av författaren 
hittas i referenslistan och metoden är väl beskriven så viss erfarenhet antas. 
Bekräftelsebarhet: Medbedömare har använts i analysen. Studien är inte repeterbar på grund av 
dåligt beskrivet urval och analys.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är något bristfälliga men ses ändå 
som godkänd. Överförbarheten diskuteras, då deltagarna är en homogen grupp anses resultatet inte 
vara överförbart till alla sjuksköterskor i Uganda.  
 

 



BILAGA C  

Artikel 8 

 

Referens Humphries, A., & Woods, M. (2015). A study of nurses’ ethical climate perceptions: 
Compromising in an uncompromising environment. Nursing Ethics, 1-12. 
doi:10.1177/0969733014564101 

Land  
Databas 

Nya Zeeland 
PubMed 

Syfte Att undersöka och beskriva hur legitimerade sjuksköterskor som arbetar på en medicinavdelning 
på ett Nya Zeeländskt sjukhus upplever sin arbetsplats etiska klimat.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Deskriptiv ansats 
 
Sju sjuksköterskor deltog i det första fokusgruppsmötet, fyra av dem i det andra två månader 
senare. Homogena grupper från en avdelning. Inklusionskriterier: anställda sjuksköterskor. 
 
Två fokusgruppsmöten hölls, det ena två månader efter det andra. Det första mötet började med en 
öppen fråga: Vad är det bästa eller värsta med att arbete på er avdelning?  
 
En induktiv metod för tematisk analys valdes till studien. Dataanalysen gjordes i linje med Braun 
och Clarks 15 punkters checklista. Tre huvudteman identifierades. Varje huvudtema delades in i 
två teman vilka sedan delades in i ett antal subkategorier. Temana namnades med deltagarnas egna 
ord eller så nära det gick. 
 
Mellan de två mötena fanns ett bortfall på tre deltagare.   

Slutsats Som ett resultat av att de behöver ransonera vården känner de ilska, skuld, oro och att de 
emotionellt drar sig undan patienterna. Deltagarna beskriver även att bristen på vårdplatser orsakar 
moralisk stress. Patienterna skickas mellan vårdavdelningar då det inte finns plats och 
sjuksköterskorna beskriver att de ofta behöver skriva ut patienterna innan sjuksköterskorna hunnit 
med allt nödvändigt arbete och att viktiga saker glöms bort. Deltagarna beskriver svårigheten att 
ha ansvaret för patienterna men att inte ha makten att kunna påverka vad som händer med dem. 
Deltagarna beskriver att de är å ena sidan pressade att möta organisationens mål samtidigt som de 
å andra sidan försöker att fullfölja sin etiska plikt mot patienten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Datainsamling och analys är väl beskrivet. Urval 
kunde vara beskrivet något utförligare. Materialet är innehållsrikt och stärks av citat. 
Tidstriangulering är använd, då fokusgrupperna träffats två gånger med två månaders mellanrum. 
Deltagarkontroll utfördes. 
Pålitlighet: Forskaren beskriver väl sin förståelse för metoden. Studien är etiskt godkänd. 
Bekräftelsebarhet: Forskarna har gjort en systematisk litteratursökning för att se om det finns 
motsägande resultat vilket stärker deras förmåga att vara neutrala. Studien är transparent och 
repeterbar.  
Överförbarhet: Överförbarhet diskuteras och författarna anser att resultatet inte är överförbart till 
andra grupper på grund av begränsat urval. Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är 
säkrade.  

 



BILAGA C  

Artikel 9 

Referens LeBaron, V., Beck, S. L., Black, F., & Palat, G. (2014). Nurse Moral Distress and Cancer Pain 
Management- An Ethnography of Oncology Nurses in India. Cancer Nursing, 37(5), 231-344. 
doi:10.1097/NCC.0000000000000136 

Land  
Databas 

Indien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser av moralisk stress (inkluderar potentiella bidragande faktorer 
och konsekvenser) i ett sociokulturellt sammanhang bland sjuksköterskor som vårdar patienter 
med avancerad cancer i låg- och medelinkomstländer. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Etnografisk design 
 
Ändamålsenligt urval och snöbollsurval. 37 onkologisjuksköterskor som skulle vara 18 år eller 
äldre och tjänstgöra minst 50 % med cancerpatienter valdes ut. Det andra urvalet gjordes bland 
professioner som interagerade med sjuksköterskorna. 22 andra deltagare deltog. 
 
Observationerna gjordes på SICH (South Indian Cancer Hospital), på tre fristående avdelningar, 
på två statliga sjukhus, två privata cancersjukhus och på ett hospice. Över 400 timmar användes 
för observation i dagligt arbete med cancerpatienter. Semistrukturerade intervjuer gjordes och alla 
bandades utom en. De varade ungefär 1 timme. En tolk som kunde det lokala språket deltog om 
det var nödvändigt. Öppna frågor ställdes och kontinuerlig granskning ledde fram till nya frågor. 
 
Dataanalysen skedde i flera steg och involverade både induktiv och deduktiv tematisk analys.  
Fältanteckningar granskades, redigerades och lades i kronologisk ordning. Kategorier framkom 
efter kodning av fältanteckningarna. Inspelade intervjuer transkriberades, granskades och en 
tvåspråkig indier transkriberade tvåspråkiga intervjuer. Översättningarna tolkades av en tredje part 
som hade god kunskap om språket. Dedoose version 4.5.91 användes för att analysera transkripten 
och kategorier från fältobservationerna. Analysen resulterade i 98 koder. Datamättnad uppnåddes.  
 
Inget bortfall beskrivs. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde att deras försök att prata med läkare om sin oro kring läkares 
ordinationer inte togs emot så väl. Det väckte känslor av ilska. Sjuksköterskor beskriver att 
patienter verbalt framfört sitt lidande men att det inte tas hänsyn eller görs något åt det.  
Sjuksköterskor upplever att de inte får stöd från högre nivå. Sjuksköterskorna kände frustration för 
att läkarna hölls högt av patient och anhöriga medan sjuksköterskorna avfärdades eller 
ignorerades. De känner att de som grupp har liten förmåga för att påverka och förbättra, de 
upplevde en maktlöshet och hjälplöshet. Att lämna jobbet var inte ekonomiskt möjligt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet. Innehållsrikt resultat med tabeller och citat. Urval, 
datainsamling och analys är noga beskrivet. Deltagarkontroll har använts. Enligt referenslistan har 
forskarna tidigare gjort studier kopplade till ämnet. Datatriangulering har använts. 
Pålitlighet: Forskarnas utbildning, bakgrund och erfarenhet beskrivs. Studien är etiskt godkänd. 
Det beskrivs inte vem som gjort vad men att det funnits språklig hjälp av transkribering av text. 
Beskrivs inte om förförståelsen har påverkat resultatet.  
Bekräftelsebarhet: Deltagarkontroll stärker neutraliteten. Studien är transparent och repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Urvalet är 
representativt. Överförbarheten beskrivs av forskarna som rimlig till liknande låg- och 
medelinkomstländer då de förmodas ha liknande svårigheter. De menar att det finns stora 
skillnader i statlig och privat vård och kan därför inte jämföras. Vi håller med forskarna och ser att 
det är den sociokulturella skillnaden spelar stor roll för överförbarheten. 

 



BILAGA C  

Artikel 10 

 

 

 

 

Referens Maguire, D., & Passmore, D. (2012). NCIU Nurses’ Lived Experience – Caring for Infants With 
Neonatal Abstinence Syndrome. Advances in Neonatal Care, 12(5), 281-285. 
doi:10.1097/ANC.0b013e3182677bc1 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att beskriva neonatalintensivsjuksköterskors upplevelse av etiskt och moraliskt krävande 
situationer. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design 
 
Studien gjordes på en neonatalintensivavdelning (NIVA) på ett barnsjukhus. Det gjordes ett 
ändamålsenligt snöbollsurval. Inklusionskriterier var att vara legitimerad sjuksköterska som 
arbetar på NIVA, kunna tala flytande engelska och viljan att delta i studien. 16 kvinnliga 
deltagare. 
 
Förstaforskaren utförde semistrukturerade intervjuer med öppna frågor med sjuksköterskorna en 
och en. Varje intervju varade i ungefär en timme. Intervjuerna bandades. 
 
Inspelningarna transkriberades ordagrant. Transkriberingarna analyserades med hjälp av Atlas.ti 
software för att identifiera teman. En lista på teman och relaterade citat genererades och 
granskades av forskarteamet. Data analyserades ytterligare en gång innan färdiga teman och citat 
bildades.  
 
Beskrivs inte 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde stress när de inte kunde trösta barnen. 
Sjuksköterskorna beskriver att det är etiskt svårt att skriva ut barnen till de missbrukande 
mammorna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet. Urval, datainsamling och dataanalys beskrivs. 
Materialet är innehållsrikt och styrks med citat. Deltagarkontroll utfördes. 
Pålitlighet: Forskarens erfarenhet och förförståelse beskrivs inte. Alla intervjuerna genomfördes 
av förstaförfattaren. Studien är etiskt godkänd. Deltagarna har fått ge ett informerat samtycke. 
Transkriptionerna är behandlade konfidentiellt och förvaras säkert.  
Bekräftelsebarhet: Studien är transparant och repeterbar.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Överförbarhet 
diskuteras inte. Då urvalet är homogent tros resultatet kunna överföras till liknande enheter.  

 



BILAGA C  

Artikel 11 

Referens Molloy, J., Evans, M., & Coughlin, K. (2014). Moral distress in the resuscitation of extremely 
premature infants. Nursing Ethics, 22(1), 52-63. doi:10.1177/0969733014523169 

Land  
Databas 

Canada 
PubMed 

Syfte Att öka förståelsen av moralisk stress upplevd av neonatalsjuksköterskor som direkt eller indirekt 
är involverade i beslutsfattandet när det gäller återupplivning av extremt prematura spädbarn. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Sekundär kompletterande analys av Grounded Theory studie. 
 
I originalstudien användes ett ändamålsenligt och teoretiskt urval. Totalt 42 hälso- och 
sjukvårdsarbetare från en perinatalavdelning valdes ut. Av dessa valdes transkripten från de 15 
deltagande sjuksköterskorna ut för denna sekundära analys. 
 
I originalstudien samlades data in genom semistrukturerade individuella intervjuer och genom 
fokusgrupper. 
 
Traditionell innehållsanalys användes för att identifiera mönster och teman. Varje transskript 
lästes flera gånger av förstaförfattaren. Genom en induktiv upprepande process skapades koder 
som sen kondenserades och kategoriserades tills mönster och färdiga teman bildades.   
 
Diskuteras inte 

Slutsats Deltagarna beskriver att skilda perspektiv och oenighet bland beslutsfattarna var en bidragande 
orsak till frustrationen och ilskan de kände bedside. Deltagarna beskrev också känslor av 
hjälplöshet när de är tvungna att delta i återupplivningen av extremt prematura spädbarn ”Du vill 
inte delta men det är ditt jobb att delta”. En annan deltagare kände att samtidigt som 
sjuksköterskorna hade en passiv roll i beslutandet om återupplivning lämnas de till att stå ut med 
resultatet av besluten som tagits. ”We’re not in the decision process, we just get the order […] 
we’re left picking up the pieces.” 
Deltagarna ifrågasatte om de gjorde mer skada än nytta.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl mot syftet. Då det är en sekundär analys är datainsamling inte 
så utförligt beskrivet. Urval och analys är däremot väl beskrivet. Materialet är innehållsrikt och 
stärks med citat.  Forskartriangulering är använd för att nå konsensus i analysen. Då två av 
forskarna även deltagit i originalstudien kan det antas att förförståelse finns. 
Pålitlighet: Erfarenhet av metod beskrivs inte, men då studien bygger på en tidigare studie antas 
författarna ha viss forskarerfarenhet. Både originalstudien och sekundäranalysen har fått etiskt 
godkännande.  
Bekräftelsebarhet: Dataanalysen gjordes av förstaförfattaren som inte deltagit i originalstudien 
vilket stärker dennes förmåga att vara neutral. Studien är repeterbar och stärks ytterligare med 
referens till den tidigare studien.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Urvalet är 
representativt för sjuksköterskor som arbetar på neonatalintensivavdelningar och diskuteras därför 
vara överförbar till liknande avdelningar men inte utanför neonatalintensiven.   
 

 



BILAGA C  

Artikel 12 

Referens Musto, L., & Schreiber, R. S. (2012). Doing the Best I Can Do: Moral Distress in Adolescent 
Mental Health Nursing. Issues in Mental Health Nursing, 33, 137-144. 
doi:10.3109/01612840.2011.641069 

Land  
Databas 

Canada 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utveckla en verklig teori ur processen som mentalvårdssjuksköterskor 
använder när de upplever moralisk stress.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory (GT) 
 
Ändamålsenligt urval gjordes bland legitimerade sjuksköterskor och legitimerade 
psykiatrisjuksköterskor. Inklusionskriterier: registrerad i tillsynsmyndighet, arbeta med 
ungdomar och arbeta med psykisk ohälsa. Tolv sjuksköterskor deltog, fyra men och åtta kvinnor.  
 
Semistrukturerade intervjuer gjordes med åtta öppna frågor med följdfrågor. De varade mellan 
60-120 minuter och bandades samt transkriberades ordagrant. Tre av intervjuerna genomfördes 
via telefon och de övriga nio gjordes på en plats som deltagaren hade bestämt. Insamlingen följde 
GT och därmed förändrades frågorna under tiden för att finna kategorier. 
 
Dataanalysen genomfördes i linje med GT som finner en teori direkt från insamlad data. 
Datainsamling och analys sker samtidigt. Först skapades koder sida vid sida som sedan bildade 
kategorier tills teoretisk mättnad uppstod.  
 
Inga bortfall redovisas. 

Slutsats När säkerheten brast ifrågasatte sjuksköterskan sin egen kompetens och kände att hon inte levt 
upp till de krav som ställs på henne vilket upplevdes som moralisk stress. Sjuksköterskan 
tvivlade på sitt omvårdnadsomdöme, ifrågasatte sina beslut, ifrågasatte sitt professionella ansvar 
för ungdomarna och om sjuksköterskan passade in i sin nuvarande arbetsmiljö. ”And it put me in 
distress because I doubted my practice, I doubted my decisions, I doubted what I had done with 
this patient”. När sjuksköterskornas egna värderingar kom i konflikt med medarbetare, 
verksamheten, eller andra system upplevdes moralisk stress. Sjuksköterskorna menar att vid 
diskussioner och debriefing saknades ofta nyckelpersoner som varit närvarande i situationen som 
skapat moralisk stress. För att dessa diskussioner skulle vara hjälpande vid moralisk stress 
krävdes det att motparten var trovärdig, trygg individ med liknande värderingar som 
sjuksköterskans. När sjuksköterskors moraliska stress avfärdades på personlig nivå upplevde 
sjuksköterskan frustration, ångest och maktlöshet till förändring. Det resulterade ofta i att 
sjuksköterskorna lämnade avdelningen, verksamheten eller pratade om att sluta. 
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Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar på syftet, är innehållsrikt och innehåller citat. Insamling och 
analys beskrivs noga. Urvalsmetoden beskrivs inte. Medbedömare och deltagarkontroll har 
använts. Förförståelsen beskrivs inte, men referenslistan visar att Musto skrivit en D-uppsats med 
samma titel där Schreiber varit handledare. Uppsatsen visar sig vara samma forskning.  
Pålitlighet: Forskarnas bakgrund, erfarenhet och utbildning framkommer genom referenslistan 
till tidigare genomförd forskning. Studien har fått etiskt godkännande. Forskarna beskriver inte 
vem som gjort vad men att analysen presenterats på ett avancerat GT seminarium där forskarna 
fått feedback. Beskrivs ej om förförståelsen haft någon påverkan på resultatet.  
Bekräftelsebarhet: Med både medbedömare och deltagarkontroll tros forskarna ha varit 
neutrala. Arbetet är transparent och repeterbart.  
Överförbarhet: trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Urval och tid för 
intervju är relevant. Forskarna diskuterar att studien inte är överförbar till andra populationer 
men att den är teoretiskt överförbar till andra områden. Vi anser att studien är överförbar till 
andra psykiatriska inrättningar där man arbetar med ungdomar. 
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Artikel 13 

 

Referens Wiegand, D. L., & Funk, M. (2012). Consequences of clinical situations that cause critical care 
nurses to experience moral distress. Nursing Ethics, 19(4), 479-487. 
doi:10.1177/0969733011459342  

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att identifiera kliniska situationer som gör att sjuksköterskor upplever moralisk stress, att förstå 
konsekvenserna av dessa situationer och att fastställa om sjuksköterskor skulle byta arbete på 
grund av deras upplevelser.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ med kvalitativ analys 
Beskrivande ansats. 
 
Bekvämlighetsurval. Intensivvårdssjuksköterskor från sex olika intensivvårdsavdelningar för 
vuxna från ett universitetssjukhuscenter. Därefter ett totalurval på 204.  
 
Deltagarna ombads svara på en enkät med öppna frågor, fyra sidor långt. Moralisk stress fanns 
definierat på första sidan. Enkäten lades sedan i ett kuvert och kunde antingen läggas i en mapp på 
avdelningen eller skickas till forskarna.  
 
Alla handskrivna svar skrevs över till dator. Beskrivande statistik utfördes på demografiska data. 
Svaren på de öppna frågorna analyserades enligt en induktiv ansats och tematisk analys. ATLAS.ti 
användes för att behandla data. Varje mening granskades noga och kodades. Koderna sattes ihop 
till teman. Ett slumpmässigt urval på 10 enkäter granskades av en annan forskare för att säkra 
överensstämmelse.  
 
Externt bortfall: Externt bortfall på 157 (77 %). 

Slutsats Majoriteten av situationerna som orsakade moralisk stress var relaterade till livets slutskede 
Konsekvenser för sjuksköterskorna: frustration, ilska, ledsamhet, psykisk och fysisk utmattning, 
hjälplöshet, lidande, stress, besvikelse och depression. 
Sjuksköterskorna upplever att de inte blir hörda och några beskriver att de tvingas ge vård av lägre 
standard. Några sjuksköterskor beskriver en sänkt moral och tillfredsställelse med arbetet och 
några säger att de övervägt att byta arbete.  
Om sjuksköterskorna i framtiden skulle stöta på samma situation som orsakat moralisk stress 
skulle de varit mer bestämda och talat för patienten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Urval, mätinstrument, datainsamling och dataanalys är väl beskrivet. Resultatet 
svarar väl på syftet. Studien är etiskt godkänd. Bortfallet diskuteras och jämförs med tidigare 
studier med lägre svarsfrekvens. 
Extern validitet: Generaliserbarheten diskuteras. Då det är gjort ett bekvämlighetsurval kan detta 
begränsa generaliserbarheten. Det diskuteras även om eventuella bias då urvalet kan ha påverkats 
av att de som upplevt moralisk stress är mer motiverade att deltaga än de som inte upplevt 
moralisk stress. Resultatet anses relevant för klinisk verksamhet. 
Reliabilitet: Forskarens erfarenhet nämns inte. En utomstående forskare har deltagit i analysen 
vilket stärker. 
Frågeformulärets reliabilitet och validitet: Forskarna diskuterar om deras definition på moralisk 
stress som de använt sig av i enkäten kan ha påverkat resultatet. 
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