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Sammanfattning 

Det moraliska i ansvar inom omvårdnad är en viktig del 
för vårdpersonal som är bristfälligt beforskat och 
diskuterat inom vårdvetenskapen. Moraliskt ansvar anses 
som självklart av vårdpersonal, därför reflekteras 
begreppet i denna humanvetenskapliga litteraturstudie för 
att få en djupare kunskap och förståelse. Syftet var att 
gestalta det moraliska i begreppet ansvar inom omvårdnad 
i nutid. Inspiration genom hermeneutiken användes för att 
tolka de åtta vetenskapliga artiklarna som ingick i 
resultatet. Studiens resultat påvisade en fördjupning om 
moraliskt ansvar där den fria viljan, determinism, skuld 
och moralisk agent framkom. Vårdpersonal är moraliska 
agenter där determinismen, den fria viljan och skulden 
påverkar det moraliska i ansvaret. Evidensbaserad 
forskning om det moraliska i ansvaret inom 
vårdvetenskapen är bristfällig. Ytterligare forskning inom 
området är önskvärt för att förtydliga begreppets position 
inom teoribildning och därmed profession och arbete.  
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Abstract 

The moral aspect of responsibility in nursing is an important 
issue for healthcare professionals, which is poorly investigated 
and discussed in caring sciences. Moral responsibility is taken 
for granted by health care professionals. To get a deeper 
knowledge and understanding for this concept, it is reflected 
in this human science litterateur review.  The purpose of the 
study was to structure the moral part of the concept of 
responsibility in nursing in present time. A hermeneutical way 
of studying is used to interpreting the eight scientific articles, 
which were used in the result.  The study showed a deepening 
in moral responsibility, in which the free will, determinism, 
guilt and moral agency appeared. Health care professionals are 
moral agents and are influenced by determinism, the free will 
and guilt in their moral responsibility. Evidence based 
research about the moral in responsibility with in caring 
sciences is insufficient. More studies in this subject are 
desirable in order to develop and clarify the meaning of the 
concept in education and work.           
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Inledning 
Innebörden i begreppet ansvar är flertydigt. Den mest övergripande och förenklade 
bilden av begreppet är relaterat till våra handlingar. Ansvar är en del i att vara 
människa, och att hitta den absoluta sanningen i begreppet är svårt (Wallinvirta, 
2011). Sjögren (2015) framhåller vikten av att vårdpersonal i det vardagliga arbetet 
tar det faktiska ansvaret för omvårdnaden. Alla beslut som tas under en arbetsdag ska 
utgå från ett hälsofrämjande perspektiv och utmynna i vad som är bäst för patienten 
(Sjögren, 2015). Minkler (1999) visar på samhällets intresse av vårdpersonalens 
faktiska ansvar för hälsofrämjande vård då effektivare och kortare vårdtider är av 
kostnadsintresse. Inom vården är personalen alltid ytterst ansvarig för sina beslut och 
handlingar. Riktlinjer och vägledning finns för att hitta den mest adekvata väg att ta 
vårdmässiga beslut (Socialstyrelsen, 2015), men i slutändan ligger ansvaret på den 
enskilda individen för vad den har utfört eller inte (Eriksson, 2002). Wallinvirta 
(2011) visar dock på att det finns en mer moralisk sida av ansvaret inom vården som 
vårdpersonal ställs inför då patienter är enskilda individer med särskilda behov. 
Arman (2015) tolkar Løgstrups närhetsetik där en viktig del innefattar mötet med den 
andres ansikte. Att se vädjan i ett ansikte blir ditt ansvar för den andres väl.  

Det krävs djupare kunskap för att kunna arbeta moraliskt försvarbart i det dagliga 
arbetet då kunskapen förstärker de personliga egenskaperna (Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, 2014). För att fånga kärnan i vårdandets idé krävs att enheten 
människan inom humanvetenskapen förstås mer genom kunskap och vetande ur ett 
holistiskt perspektiv. En ansats kan vara att synliggöra begrepp som är mindre synliga 
i ord och texter inom vårdvetenskapen (Ekebergh, 2012). 

Bakgrund 
Begreppet ansvar- Vetenskaplig position 
Rent språkhistoriskt kommer begreppet ansvar från fornsvenskans andsvar, där An är 
latin och betyder emot, och svar har dubbel betydelse då det både kommer från 
högtidlig försäkran och ordet sver som är ett urindoeuropeiskt ord som betyder på rot 
(Sjögren, 2012). Wallinvirta (1992) beskriver det språkhistoriska ursprunget där 
ansvar betyder att band knyts mellan en själv och den andre. Att sedan bevara 
ansvaret innebär att människans innersta skyldigheter och värderingar blir 
tillfredsställa då ett löfte bibehålls. Enligt Nationalencyklopedin (2015) är begreppet 
uppdelat i tre olika perspektiv; moralfilosofiskt, statsvetenskapligt och juridiskt. Inom 
statsvetenskap och juridik innebär ansvar en politisk och rättslig konsekvens av de 
personliga handlingarna. Moralfilosofin menar att ansvar är ett moraliskt begrepp som 
relaterar till den mänskliga fria viljan samt determinismen. Här finns en diskussion 
om vad begreppet ansvar är rent moraliskt för människan då lustar och känslor är 
något som spelar in för människans beslutstaganden. Denna diskussion som innehållit 
huruvida människan styrs av känslobeslut eller medvetet överlagda beslut har pågått 
från den grekiska antikens tid och fram till idag (Stanford Encyclopedia of 
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Philosophy, 2014). Bussard (2015) påpekar att ansvar som ledord blev tillagt i ICN:s 
beskrivning av sjuksköterskeprofessionen 1977. Betydelsen av begreppet ansvar är 
väl fasetterat där det inom vården och vårdvetenskapliga texter ofta skildras från ett 
moralfilosofiskt synsätt då ansvarstagande inom vården innebär överväganden kring 
patienters känslor och behov (Neville, 2004). Zaborowski (2000) menar att när ansvar 
ses från ett filosofiskt sätt är det grundat i religiöst, etiskt och antropologiskt tänkande 
där dessa tre flätas samman. Det religiösa synsättet diskuterar runt människans fria 
vilja och Guds vilja. Den etiska diskussionen blir ofrånkomlig då ansvarstagare ställs 
inför beslut som i sin tur påverkar omgivningen. Ur en antropologisk synvinkel 
speglas ansvaret i den fria viljan (Zaborowski, 2000). Savikko (2008) förklarar att 
ansvar inom vårdvetenskapliga texter beskrivs utifrån flera olika perspektiv beroende 
på kontext. Moraliskt ansvar är ett grundbegrepp inom vårdetiken men inget specifikt 
vårdetiskt begrepp, utan är ett allmänt begrepp som har en central del i vården.  

Begreppet ansvar inom vården  
Söderlund (2013) skriver att ansvar är ett viktigt begrepp inom vårdandets värld. I 
vårdandets värld ingår grundläggande respekt och omsorg för arbetet som innebär att 
bevara patienters värdighet och lindra lidande i sjukdom och död. Personal inom 
omvårdnad beskriver hur de känner ansvar både för sin yrkesfunktion och 
specialkunskap. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skriver att: 
”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller 
hon fullgör sina arbetsuppgifter”. Denna känsla av ansvar är både för patienten och 
den caritativa andan inom yrket. Wiklund Gustin (2013) skriver att vårt mänskliga 
ansvar är att finna medlidande och ingripa i de situationer en människa lider eller 
visar sig vara sårbar. Som människa är vi beroende av varandra och vinner på att 
värna om artens bästa. Krautscheid (2014) menar att inom sjuksköterskans profession 
är begreppet ansvar att sjuksköterskan står bakom sina vårdbaserade beslut, 
upprätthåller ett professionellt bemötande mot medarbetare och patienter samt 
bibehålla kompetensen genom att vara à jour genom yrkeslivet. 

Wallinvirta (2011) menar att ansvar kan beskrivas som ett yttre och inre ansvar. Det 
yttre ansvaret präglas av de förväntningar, normer, förordningar och regler från 
faktorer som finns i vårdkulturen och samhället. Vidare finns det vårdriktlinjer och 
etiska riktlinjer för vårdpersonal att säkerställa ett jämlikt bemötande från 
vårdpersonal gentemot patienter. Det inre ansvaret är moraliskt och bygger på 
individens egna värdegrund. Värdegrunden har i sin tur etiska, kunskapsmässiga och 
konstnärliga influenser. I de vårdande relationer som vårdpersonal ställs inför prövas 
den personliga värdegrunden och etiken i varje ansvarstagande beslut. Djupare 
innebär detta att för vårdpersonal finns ett moraliskt ansvar att kunna se sig själv i 
patientens lidande och möta dennes vårdbehov utifrån den gemensamma kärleken i 
vårdgivare och vårdtagares värdegrund. Det inre och yttre ansvaret blir två krafter 
som tillsammans bygger den enskilda individens moraliska ansvarighet (Wallinvirta, 
2011).  
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Bergbom (2012) beskriver de fyra konsensusbegreppen som ingår i vårdvetenskapen; 
Människa/ person, hälsa, omgivning/ miljö och omvårdnad. Begreppet ansvar kan 
speglas i dessa konsensusbegrepp. Sandman och Kjellström (2013) diskuterar när det 
gäller begreppet person i vårdande mening huruvida ansvaret för hälsan ligger på 
samhället eller den enskilda individen. Resonemanget flätas samman med 
konsensusbegreppet hälsa och hur ansvar speglas i det då Minkler (1999) för ett 
resonemang om samhällets politiska intresse av individernas egenvård. Studien visar 
att det finns ett rent kostnadsintresse från samhällets sida för var gränsen går mellan 
egenansvar eller samhällsansvar för hälsa. Sandman och Kjellström (2013) framhåller 
att vårdpersonal bör tänka på att det vardagliga arbetet ingår i ett större sammanhang 
då vårdandet är en del i den nationella och globala påverkan på miljön och 
omgivningen. Det moraliska ansvaret ligger här hos den enskilda individen som bör 
ha ett konsekvenstänkande i vårdarbetet som bottnar i miljömedvetenhet (Sandman & 
Kjellström, 2013). Omvårdnad är en central och stor del i vårdvetenskapen. I detta 
begrepp speglas ansvar på alla plan och där det kanske största ansvarstagandet för 
vårdpersonal innebär att tillfälligt ta över ansvaret för vårdtagare i lidande och utsatta 
situationer i livet (Sjögren, 2012). 

Ansvar är en grundsten i ett vårdförhållande där vårdgivaren måste finna en moralisk 
ansvarskänsla för att kunna genomföra en adekvat vårdprocess (Savikko, 2008; 
Wallinvirta, 2011). Inom vårdprocessen finns ansvar endast beskrivet som 
övergripande begrepp för vårdpersonal vid omvårdnad. Det finns inget i litteraturen 
som stödjer det moraliska ansvarets betydelse i omvårdnadsprocessens olika delar: 
Omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsåtgärder 
och omvårdnadsmål (Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2013; Johnson, 
Bulechek, Dochterman, Maas & Moorhead, 2006; Herdman, 2014; Carpenito-Moyet, 
2006). Det enda som stöds i litteraturen angående omvårdnadsprocessen är att det ska 
finnas en patientansvarig sjuksköterska (PAS) vid varje vårdtillfälle och vårdprocess 
(Ehnfors, Ehrenberg & Ekstrand, 2013). Ett stort tillkortakommande är även att 
moraliskt ansvar inte finns omnämnt som central roll i någon omvårdsteori (Alligood, 
& Marriner-Tomey, 2010). 

Problemformulering 
Ansvar är ett allmänt begrepp och inte specifikt för vårdvetenskapen. Ansvar finns 
inom de flesta relationer i livet och även inom yrkeslivet. Moraliskt ansvar som 
begrepp behöver tydliggöras inom vårdvetenskapen då det inte alltid är självklart vad 
som innefattas i begreppet. I vården är det viktigt att diskutera och belysa vanligt 
förekommande begrepp för att få en djupare inblick i dess betydelse och kunna 
bedriva en god vård som minskar det individuella lidandet för patienter inom hälso- 
och sjukvårdens alla verksamhetsområden. Ansvar är ett av dessa begrepp och därför 
känns det betydelsefullt att skapa ett större vetande om begreppets moraliska innebörd 
och dess olika nyanser i dagsläget. 
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Syfte 
Att gestalta det moraliska i begreppet ansvar inom omvårdnad i nutid. 

Metod 
Studien är genomförd som en litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström 
(2013) där vetenskapliga artiklar har granskats för att få en djupare insikt av det valda 
ämnet. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Lincoln och Guba (1985). 

Datainsamling 
För att få en överblick av begreppet ansvar gjordes en osystematisk litteratursökning 
utifrån problemformulering och syfte för att specificera forskningsproblemet (Friberg, 
2006). Den systematiska litteratursökningen (Karlsson, 2012) genomfördes i 
databaserna Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature), 
PsycINFO (Psycological Abstracts) och Academic Search Elite som var lämpliga för 
det valda området. Problemformuleringen gav lämpliga sökord (Karlsson, 2012) som 
stämde överens med syftet till studien. Sökorden var: Moraliskt ansvar och 
omvårdnad. Engelsk översättning på sökorden genomfördes (Karlsson, 2012) där 
resultaten blev: Moral responsibility (Moraliskt ansvar), Nursing (Omvårdnad). Då 
det engelska språket är mer nyanserat stämmer även Moral accountability (Moraliskt 
ansvarighet) med vårt syfte. Sökorden användes i Academic Search Elite, Cinahl och 
PsycInfo i fritext eller som titelord (Karlsson, 2012). Det vara endast i Cinahl ordet 
responsibility kunde användas som deskriptor, vilket gav accountability. Därefter 
användes accountability för att nyansera begreppet responsibility ytterligare, detta 
gjordes i alla fritextsökningar i respektive databas. Detta redovisas i tabell 1. Boolesk 
söklogik användes för att tydliggöra sambandet mellan sökorden (Friberg, 2006). De 
booleska sökoperatorerna (Karlsson, 2012) som användes var: AND, OR. Resultatet 
av sökningarna som gav tillämpliga vetenskapliga artiklar i de olika databaserna 
presenteras i tabell 2. De relevanta vetenskapliga artiklarna som blev dubbletter 
redovisas inom parantes i tabell 2. Inklusionskriterier (Friberg, 2006) användes i 
samtliga databaser för att specificera valt forskningsområde, dock inga 
exklusionskriterier då det ansågs begränsa antalet sökträffar. Inklusionskriterier för 
samtliga databaser i studien är: peer reviewed, engelskspråkiga vetenskapliga artiklar, 
article och research article. Även tidsbegränsning mellan 2010-2015 var en 
inklusionskriterie, vilket speglar studiens syfte som är uttryckt i nutid. Trunkering 
efter Forsberg och Wengström (2013), Friberg (2006) var inte aktuellt på sökorden, 
då studiens syfte belyste specifika begrepp som inte är lämpliga att trunkera vilket kan 
medföra att begreppen får fel innebörd i samtliga databaser. 

Totalt lästes 78 abstract där 61 vetenskapliga artiklar valdes bort då artiklarna inte 
svarade mot studiens syfte. Resultatet blev att 17 vetenskapliga artiklar ingick i urval 
1 då de vetenskapliga artiklarnas abstract antydde resultat i relation till studiens syfte. 
Dessa 17 vetenskapliga artiklar lästes, diskuterades och analyserades med ett 
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hermeneutiskt synsätt (Friberg & Öhlén, 2012). Under urvalsprocessen förkastades tio 
vetenskapliga artiklar då de inte berörde moraliskt ansvar. Därefter återstod sju 
resultatartiklar. Eftersom området är svagt beforskat påträffades endast två av de sju 
vetenskapliga artiklarna med moraliskt ansvar som huvudsakligt ämne, vilket innebär 
att resterande fem vetenskapliga artiklar innefattar moraliskt ansvar som bifynd i 
resultatet. Detta medförde att inga fler vetenskapliga artiklar kunde gallras bort 
eftersom resultatet kräver visst antal vetenskapliga artiklar. Fem av de åtta 
resultatartiklarna var av teoretisk design. Priebe & Landström (2012) beskriver att en 
teoriartikel är utformad som en vetenskaplig diskussion och analys runt ett empiriskt 
fenomen. Tre av de åtta vetenskapliga resultatartiklarna var empiriska studier.  

Databasen Cinahl 
Sökningen utfördes den 27 oktober 2015 i databasen Cinahl som är en söktjänst som 
tillhandahåller vetenskapligt material inom omvårdnad, sjukgymnastik och 
arbetsterapi (Karlsson, 2012). Med hjälp av Cinahl headings föreslogs descriptorn 
(Karlsson, 2012) accountability till begreppet responsibility. Vid vidare sökning togs 
accountability in i studiens sökstrategi då det är nära besläktat och nyanserar ordet 
responsibility i linje med studiens syfte. Efter sökning med Cinahl headings enligt 
Karlsson (2012) togs beslutet att använda sökorden enbart som fritext-sökning, då 
sökresultaten breddades. Begreppet moral kopplades till sökorden, för att följa 
studiens syfte. Booleska sökoperatorn (Karlsson, 2012) OR kombinerades med Moral 
responsibility och moral accountability. Studiens syfte innefattar även omvårdnad 
och därför kopplades sökordet nursing med den booleska sökoperatorn AND. 
Inklusionskriterier (Karlsson, 2012) valdes utefter studiens syfte. Inklusionskriterierna 
var: Peer reviewed, engelskspråkiga vetenskapliga artiklar, article, research article 
och att de vetenskapliga artiklarna ska vara publicerade mellan 2010-2015. Utseendet 
på hela sökningen var: Moral responsibility OR Moral accountability AND nursing, 
2010-2015, peer reviewed, research article, english. Sökningen gav nio träffar varav 
två vetenskapliga artiklar valdes till första urvalet då resterande sju vetenskapliga 
artiklar inte svarade mot studiens syfte då de inte berör det moraliska i ansvar.   

Databasen PsycInfo 
Databasen PsycInfo innehåller vetenskapliga artiklar inom vetenskapliga områden 
som psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 2012). Samma sökord som i Cinahl 
(Moral responsibility OR Moral accountability AND nursing, 2010-2015, peer 
reviewed, research article, english) användes vid sökningen i PsycInfo den 27 oktober 
2015. Vid sökningen med begreppet responsibility i PsycInfos thesaurus gavs ingen 
lämplig descriptor. Efter detta gjordes en identisk sökning utifrån sökningen i Cinahl, 
i fritext där samma booleska söklogik användes. Denna sökning gav 52 vetenskapliga 
artiklar. Utifrån de 52 vetenskapliga artiklarna valdes 19 vetenskapliga artiklar bort då 
titeln inte var relevant för studien. Alla abstract lästes till de återstående 33 
vetenskapliga artiklarna vars titel ansågs svara an mot studiens syfte. Av dessa 33 var 
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det endast sju vetenskapliga artiklar som valdes till urval 1 då resterande 26 
vetenskapliga artiklar inte innehöll relevant data som motsvarade studiens syfte.  

Databasen Academic Search Elite 
Databasen Academic Search Elite är en söktjänst som innehåller forskningsmaterial 
från en ansenlig mängd vetenskapliga tidskrifter inom alla forskningsdiscipliner 
(Högskolan Halmstad, 2015). Academic Search Elite är utformad på samma vis som 
Cinahl. Det innebar att den lämpligaste sökningen gjordes identisk med Cinahl 
(Moral responsibility OR Moral accountability AND nursing, 2010-2015, peer 
reviewed, research article, english). Sökningen gav 554 vetenskapliga artiklar. Det 
anses vara en riklig mängd vetenskapliga artiklar till studiens fördel då Academic 
Search Elite rangordnar artiklarna i relevans till sökorden. Därför valdes de 100 första 
vetenskapliga artiklarna att urskiljas efter rubrik då databasen Academic Search Elite 
rangordnar artikelträffarna till vald sökning, det var därför inte relevant för studien att 
fortsätta undersöka de resterande vetenskapliga artiklarna. I denna urvalsprocess 
valdes 75 vetenskapliga artiklar bort av de 100 lästa titlarna då deras titel inte svarade 
mot studiens syfte. Efter denna urvalsprocess lästes 25 abstract då dessa vetenskapliga 
artiklars rubrik bedömdes svara an mot studiens syfte. Av dessa 25 abstract var det 
endast nio vetenskapliga artiklar som plockades ut till urval 1, då dessa abstract 
innehöll relevant data mot studiens syfte. Artikelöversikter finns presenterade i tabell 
3. 

Manuell sökning 
Den manuella sökningen genomfördes genom att läsa referenslistan i Sjögren (2012). 
Då framkom en vetenskaplig artikel som svarade väl an mot studiens syfte. Trots att 
denna vetenskapliga artikel inte var publicerad under valt tidsintervall för 
inklusionskriterierna i databaserna anses den tillämplig då den är publicerad december 
2009 och svarar mycket väl an mot studiens syfte. Artikeln kvalitetsgranskades enligt 
Lincoln och Guba (1985). Denna vetenskapliga artikel valdes ut till urval 1.   

Databearbetning 
Vid urval 1 lästes och diskuterades totalt 18 vetenskapliga artiklar. Dessa 18 
vetenskapliga artiklar delades upp lika mellan författarna till studien. Därefter valdes 
10 vetenskapliga artiklar bort på grund av irrelevans till studiens syfte då de inte 
innehöll resultat i relation till moraliska ansvaret. De återstående åtta vetenskapliga 
artiklarna bedömdes relevanta till urval två. Detta trots att flertalet resultatartiklar 
endast presenterar moraliskt ansvar som bifynd. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 
Lincoln och Gubas (1985) bedömningsparametrar. Kvalitetsgranskningen använder 
sig av fyra indikatorer för vetenskaplig kvalitativ granskning. Indikatorerna är: 
Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba 1985). 
Hermeneutisk analysmetod gav inspiration vid databearbetningen av resultatartiklarna 
(Forsberg & Wengström, 2013). Första steget var att lära känna och djupläsa 
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(Forsberg & Wengström, 2013) materialet med hjälp av frågor till texten. De frågor 
som ställdes till de nio vetenskapliga artiklarna var:  
 

• Vad är det moraliska i ansvar inom omvårdnad?  
Hur gestaltar sig det moraliska i ansvar inom omvårdnad?  
Var gestaltar sig det moraliska i ansvar inom omvårdnad?  
Varför gestaltar sig det moraliska i ansvar inom omvårdnad?   
 

Därefter genomfördes en kodning efter teman för att få en djupare förståelse och 
bättre inblick i den insamlade datan (Forsberg, 2013). Teman som framkom efter 
gjord analys var: Moraliskt ansvar, moralisk agent och skuld.  

Forskningsetiska överväganden 
All vetenskaplig forskning bedöms av etiska kommittéer. De i sin tur utgår från 
Helsingfors-deklarationen som är etiska riktlinjer från World Medical Association 
(Källström, 2013). Denna deklaration är gjord för att säkerställa att forskning inte gör 
etiska övertramp. Två grundprinciper Helsingforsdeklarationen utgår från är att 
hänsyn till patientens hälsa skall stå i centrum och att omvårdnaden skall utgå ifrån 
patientens bästa när de tillhandahåller sjukvård.  

I denna litteraturstudie har två av de åtta vetenskapliga artiklarna godkänts av den 
etiska kommittén vid universitet där forskningen bedrivits. I de resterande sex 
artiklarna är etiska överväganden inte nämnda. Detta kan bero på de vetenskapliga 
artiklarnas design, där tre av de åtta artiklarna var empiriska studier och resterande 
fem var teoriartiklar. Av de tre empiriska studierna var två av dem etiskt godkända.  
De resterande fem teoriartiklarna granskas inte etiskt då de utgår från teorier.   

Resultat 
Moraliskt ansvar 
I den filosofiska litteraturen och diskussionen är moraliskt ansvar uppdelat i två olika 
synsätt; determinismen och den fria viljan (Snelling, 2012). Determinismens 
grundtanke är att allting som händer är förutbestämt. Här menas att människan inte 
kan hållas moraliskt ansvarig för sin hälsa i något avseende. Som exempel menar 
determinismen att en individ inte kan hållas ansvarig för att hon lider av fetma, då 
detta är något som ligger i individens gener. Inte heller kan individen vara ansvarig 
för sin sociala ställning i samhället då individens sociala kompetens bygger på arv och 
gener. Synsättet om den fria viljan när det gäller moraliskt ansvar menar att individen 
alltid är ansvarig för sin egen hälsa. Enligt den fria viljan står människan moraliskt 
ansvarig för sin hälsa i nästan alla avseenden. Till exempel är individen som lider av 
fetma moraliskt medveten och ansvarig för konsekvenserna vid sin matkonsumtion 
oavsett arv och gener. I en senare vetenskaplig artikel menar Snelling (2015) vidare 
att det moraliska ansvaret i olika beslut alltid innehåller mer eller mindre av de båda 
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synsätten, determinism och den fria viljan. Frågan man bör ställa sig är: Finns det 
alternativ i denna situation?  

Medvetenheten om moraliskt ansvar för sjukvårdspersonal är att kunna urskilja goda 
och dåliga handlingar från varandra i vårdsituationer och utefter situation agera på ett 
moraliskt försvarbart sätt (Holt & Convey, 2012). Neiman (2011) menar att det 
moraliska ansvaret bland vårdpersonal speglar vårdkulturen i samhället. Det är därför 
viktigt att alla discipliner samarbetar så att det moraliska ansvaret upprätthålls för att 
främja en god och säker patientvård. Peter, Mohammed & Simmonds (2014) 
beskriver hur vårdrelationen blir lidande av en dålig moralisk förståelse bland 
vårdpersonalen. LaSala (2009) anser att begreppet moraliskt ansvar är grundläggande 
för mänsklig värdighet. Inom vården innebär detta att definitionen av moraliskt ansvar 
är att försvara och styrka vårdval utifrån moraliska värderingar och normer. En 
bärande byggsten för den etiska kompetensen är att vårdpersonalen tar på sig det 
moraliska ansvaret och räknar med samma moraliska ansvar från kollegorna. Det blir 
en plikt inom kollegiet som mynnar ut i säker patientvård. På samma sätt visar 
Simmonds, Peter, Hodnett och McGillis Hall (2013) att vårdpersonal behöver ha en 
tydlig kommunikation och tillit till varandras moraliska ansvarstagande. När 
personalen är osäker på sitt moraliska ansvar uppstår en kultur av ilska, missförståelse 
och skuld som går ut över omvårdnaden (Simmonds et al., 2013). I en relation mellan 
patient och vårdare är det vårdarens ansvar att agera utifrån moraliskt goda och 
försvarbara principer för att bevara patientens värdighet, självrespekt och 
självbestämmande (LaSala, 2009). Moraliskt ansvar bygger på samspelet i en relation 
och känsloreaktionerna som följer i mötet mellan människor. Vid ett moraliskt 
snedsteg uppstår missnöje och irritation gentemot den som orsakat felet. Det 
moraliska ansvaret ligger då på individen som förorsakat och framkallat detta fel då 
människor generellt inte vill få dåligt anseende då detta är ett grundläggande socialt 
beteende hos människan (Snelling, 2012).  

Moraliskt ansvar- Moralisk agent  
Ett av det största ansvarstagandet vårdpersonal gör i dagens omvårdnad är att agera 
som moralisk agent. Att vara moralisk agent i sin yrkesroll innebär att vara moraliskt 
ansvarig för sitt och sitt vårdteams omdöme och handlingar. Det kan uppkomma olika 
situationer i vården då vårdpersonal behöver ta över patientens omdömesförmåga och 
beslutsfattande. Vårdpersonalen blir patientens advokat, där man som moralisk agent 
bör ta beslut för patienten som utmynnar i moraliskt god patientvård som gynnar den 
enskilda vårdtagaren (LaSala, 2009; Miller, Young, Friedman, Buelow & Devinsky, 
2013). Autonomin har en direkt relation till människans moraliska ansvar. Patienter är 
moraliska agenter över sin egen vård så länge deras ansvarstagande är autonomt. 
Vårdpersonal bör bedöma patientens autonomi och avgöra när denna roll som 
moralisk agent behöver övertas, till exempel vid tillfällig förvirring (Snelling, 2012; 
Snelling, 2015). Att agera som moralisk agent innebär ett stort ansvarstagande som 
behöver stöttning från organisation och ledning. Att vara moralisk agent innebär att 
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lita på sina egna moraliska bedömningar, men är en färdighet som utvecklas genom 
praktisk erfarenhet och dialog med kollegor. Etiska dilemman kan med fördel tas upp 
och diskuteras inom arbetslaget då detta styrker den enskilda individen vid dennes 
arbete som moralisk agent (Holt & Convey, 2012). Vårdpersonalen som agerar 
moralisk agent ställs inför svåra avväganden, att bedöma om patientens nedsatta hälsa 
beror på ofrivilliga val (determinismen) eller fria val. Vid sådana bedömningar krävs 
moralisk finkänslighet då det är en kränkning att ifrågasätta patientens omdöme och ta 
över beslutsfattandet.  

Moraliskt ansvar- Skuld 
Skuld är en nödvändig och ofrånkomlig sida av moraliskt ansvar. När en moralisk 
agent inte uppfyller sitt ansvar blir det naturligt att skylla den moraliska agenten för 
sitt felaktiga handlande, skuld uppkommer automatiskt i moraliska situationer. När 
det gäller moraliskt ansvar finns oftast en djupare innebörd med skulden då det är i 
relation med våra emotionella känslor. Det moraliska ansvaret försvåras det då det 
inte går att styra känslor så som irritation och ilska, detta är något man känner och går 
därför inte att styra rationellt. Det är naturligt att människan inte vill känna skuld och 
därför väljer att uppfylla sitt moraliska ansvar (Snelling, 2015). Skuld kan uppkomma 
till följd av oklara regler och riktlinjer vid en vårdarbetsplats. När det moraliska 
ansvaret inte är uttalat överförs ansvaret och därmed skulden på andra kollegor. Detta 
kan påverka vårdmiljön till det sämre för patienterna (Simmonds et al, 2013), 
(Neiman, 2011). Snelling (2012) menar vidare att det är svårt att veta hur mycket 
skuld som bör läggas på patienten för sin dåliga hälsa. Patienten är sin egen moraliska 
agent och bör hållas ansvarig för sin hälsa så länge patienten uppvisar god 
självkontroll och autonomi. Det finns dock en motvillighet bland vårdpersonal att 
hålla patienten skyldig för sin dåliga hälsa då skulden känns trångsynt och hård.  

Figur för det moraliska i 
ansvaret 
Denna figur är uppkommen ur 
resultatet och gestaltar det 
moraliska i ansvar för 
sjukvårdspersonal. Determinismen, 
den fria viljan och skuld är tre 
faktorer som driver den moraliska 
agenten framåt i rummet av 
moraliskt ansvar. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att gestalta det moraliska i begreppet ansvar inom 
omvårdnad i nutid. Tre databaser har använts vid litteraturstudiens artikelsökning, 
Cinahl, PsycInfo och Academic Search Elite. Dessa valdes utifrån studiens syfte. Det 
kan ses som en styrka då flera databaser styrker trovärdigheten i studien (Henricsson, 
2012). Sökningen genomfördes likvärdigt i samtliga databaser som gav flertalet 
dubbletter vilket styrker sökningens trovärdighet. Det vetenskapliga språket är 
engelska och det var en inklusionskriterie när artiklarna söktes vilket är en styrka då 
flertalet tidskrifter bara publicerar engelskspråkiga artiklar. Även årtalen var en 
inklusionskriterie som styrker överförbarheten i studien, då dessa var 2010-2015 för 
att spegla studiens syfte som är i nutid. Pålitligheten i studien styrks av att 
inklusionskriterien peer reviewed användes. En kompletterande manuell sökning 
genomfördes då resultatartiklarna från samtliga databaser var knapphändiga. Den 
manuella sökningen gjordes enligt Forsberg och Wengström (2013) i Sjögren (2012) 
referenslista. En vetenskaplig artikel framkom där abstract innehöll relevant data som 
svarade mot studiens syfte, den kvalitetsgranskades enligt Lincoln & Guba (1985).   

Åtta vetenskapliga artiklar ingick i litteraturstudiens resultat. Pålitligheten på studien 
kan påverkas negativt då antalet är i minsta laget. Moraliskt ansvar inom vården är 
svagt beforskat de senaste sex åren. Detta gjorde att flertalet resultatartiklar endast 
presenterade bifynd som stämde överens med litteraturstudiens syfte. Det kan ses som 
en stor otillräcklighet (Wallengren & Henricsson, 2012) i litteraturstudien då den 
vetenskapliga datan varit mycket begränsad. Följden blir att trovärdigheten, 
pålitligheten och överförbarheten på studien kan försvagas (Wallengren & 
Henricsson, 2012). Eftersom studiens syfte innehöll i nutid begränsades sökresultaten 
avsevärt. Tidsangivelsen som gav de vetenskapliga resultatartiklarna som inte var 
äldre än 2009 är en styrka för studien då resultatet blir mer aktuellt. Denna 
tidsangivelse har också gjort att mängden relevanta vetenskapliga resultatartiklar varit 
knapphändiga. Det ansågs därför nödvändigt att använda vetenskapliga artiklar i 
teoretiskt perspektiv till studiens resultat. Det är en betydande negativ faktor i denna 
litteraturstudie. Ytterligare en faktor som påverkar studiens pålitlighet negativt är att 
sex av de åtta vetenskapliga artiklarna i resultatet inte nämner några forskningsetiska 
överväganden då fem artiklar var teoriartiklar. Då de åtta resultatartiklarna kommer 
från USA, Storbritannien och Canada påverkas studien positivt då den bör vara 
överförbar till den svenska sjukvården då utvecklingsfasen inom omvårdnad bör vara 
densamma (Wallengren & Henricsson, 2012).    

Författarnas korta yrkeslivserfarenhet av vårdande yrken kan ses som en svaghet för 
litteraturstudien då förförståelsen är begränsad i både teoretisk och praktisk erfarenhet 
inom forskningsområdet. Kvalitén på studien kan ha påverkats negativt då författarna 
inte har tidigare erfarenhet av vetenskapliga litteraturstudier. Fler tillkortakommanden 
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är att studiens författare inte har det engelska språket som förstaspråk. Nyanser i 
språket kan leda till att översättningen påverkar studien negativt  

Resultatdiskussion 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, (2014) definierar moralfilosofin som att ansvar 
är ett moraliskt begrepp som relaterar till den mänskliga fria viljan samt 
determinismen. En viktig del i detta är att lustar och känslor är något som spelar in för 
människans beslutstaganden. Känslor kan vi människor inte styra över vilket 
ifrågasätter om ett känslomässigt beslut ingår i determinismen eller den fria viljan. 
Snelling (2012) kopplar detta till människans moraliska ansvar till sin hälsa då den 
fria viljan menar att människan är ansvarig för sin hälsa i nästintill alla avseenden. 
Determinismen menar att hälsan är förutbestämd genom människors gener och sociala 
förutsättningar. Wallinvirta (2011) utvecklar detta genom att beskriva den fria viljan 
som människans frihet i relation till sig själv och sin värdegrund vilket ger möjlighet 
till fria val. Vidare beskrivs determinismen som att människan väljer själv i sina 
beslut, dessa beslut påverkar och har inflytande på framtiden. Trots dessa egna beslut 
och val är ändå allting förutbestämt, som en sorts ödestro. 

Wallinvirta (2011) uppvisar att det finns en djupare moralisk sida av ansvaret inom 
vården som vårdpersonal ställs inför då patienter är enskilda individer med behov av 
personcentrerad vård. LaSala (2009) utvecklar detta genom att belysa relationen 
vårdtagare och vårdare. Sjukvårdspersonal ska värna om patientens värdighet och 
autonomi genom att agera utifrån moraliskt goda och försvarbara principer. McCarthy 
& Gastmans (2015) beskriver de moraliskt goda principer och egenskaper vårdare bör 
besitta t.ex. moralisk mottaglighet, moralisk fantasi, moralisk kunskap, moralisk 
känslighet, moraliskt mod och principiell medkänsla. Holt och Convey (2012) visar 
att vårdpersonalen bör använda all sin etiska kompetens till att urskilja de moraliskt 
goda och onda situationerna i vården och agera utifrån ett moraliskt försvarbart sätt. 
Söderlund (2013) summerar detta genom att beskriva vårdandets värld genom att 
belysa vårdpersonalens respekt och omsorg för vårdarbetet som alltid ska utmynna i 
att bevara patienters värdighet och lindra lidande i sjukdom och död. 

En central del som framkom i studiens resultat var begreppet moralisk agent. För att 
uppnå personcentrerad vård gäller det att som moralisk agent alltid se till den enskilda 
individens behov. Som moralisk agent innebär detta att alltid ta det moraliska ansvaret 
som främjar individen (LaSala, 2009). McCarthy och Gastman (2015) beskriver de 
egenskaper som en moralisk agent bör besitta. Dessa är moralisk sensitivitet, moralisk 
mottaglighet, moralisk empati, moralisk kunskap, moralisk motståndskraft och 
moraliskt mod. Söderlund (2013) visar på vikten av ansvaret i vårdandets värld för att 
bevara den enskilda patientens värdighet i lidande, sjukdom och död. Arman (2015) 
menar att människans värdighet är kärnan i vårdandet eftersom värdigheten är 
människans viktigaste del som visar sig i hennes hjärtas innersta vilja och syfte. 
Snelling (2012) menar att patientens värdighet bibehålls så länge patienten har kvar 
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sin autonomi. Det är därför eftersträvansvärt att bevara patientens egen autonomi i 
längsta möjliga mån. I speciella situationer t.ex. vid förvirring, måste 
sjukvårdspersonal som moralisk agent ta över patientens moraliska ansvar och 
därmed blir patientens autonomi lidande. Miller et al (2013) bekräftar detta genom att 
förklara sambandet mellan patienters autonomi och moraliska agent. När patienter är 
autonoma är de alltid sina egna moraliska agenter både i och utanför vården. Att ta 
över patientens moraliska agent är något vårdpersonal måste överväga noga då det är 
en kraftig kränkning av patientens autonomi och värdighet. 

Skulden i det moraliska ansvaret framkom i studiens resultat då Snelling (2015) visar 
på den naturliga reaktionen av ouppnåeligt moraliskt ansvarstagande ofrånkomligt 
genererar skuld. Det är kopplat till våra emotionella känslor och gör det naturligt att 
människan inte vill känna skuld. De väljer då att uppfylla sitt moraliska ansvar. 
Eriksson (2002) nämner att ansvaret uppkommer när vårdpersonalen slutar följa 
order. Skulden blir i det ögonblicket direkt kopplad till den enskilda individen.  
Lindh, Severinsson och Berg (2007) diskuterar relationen mellan teoretisk kunskap 
och skuld. Den teoretiska kunskapsnivån vårdpersonalen besitter korrelerar med 
viljan till moraliskt ansvarstagande och skuld. När god kunskap uppnås, minskar 
risken för osäkerhet och skuld vid moraliska beslut. Det genererar trygghet i den 
moraliskt ansvarstagande yrkesrollen som bygger på den personliga värdegrunden. 
Det styrks av Wallinvirta (2011) som menar att värdegrunden har kunskapsmässiga 
influenser. Krautscheid (2014) visar på vikten av kunskapsmässig kompetens och att 
hålla sig a jour genom hela yrkeslivet för att bevara ett föredömligt ansvarstagande. 
Brown och Finell (2015) drar detta längre och djupare då de menar att 
sjukvårdspersonal har ett lika stort ansvar för att bibehålla och utveckla sin etiska och 
moraliska kompetens både gentemot sig själv och patienterna. McCarthy och 
Gastmans (2015) anser dock att en människa kan ha god kunskap och förståelse för 
moraliska dilemman utan att ha handlingskraften att agera moraliskt. Att våga agera 
ansvarstagande i en moralisk svår situation är mer ett karaktärsdrag hos den enskilda 
individen än en inlärd kunskap. Arman (2015) knyter ihop skulden med samvetet och 
det personliga ansvaret. Samvetet är grunden till förmågan att känna skuld och att 
kunna skilja på det goda och det onda.  

Simmonds et al (2013) påpekar vikten av en tydlig kommunikation och förståelse 
mellan vårdpersonal. Austgaard (2012) går djupare in på förståelsen och kunskapen 
om begrepp i vårdsammanhang och vårdvetenskap. Austgaard (2012) menar att 
vårdpersonal bör ha gemensam uppfattning om vårdandets idé. För att få en 
gemensam bild krävs begreppsförståelse och grundläggande kunskap om 
humanvetenskap där vårdvetenskapen växer fram. Vid förståelse av 
humanvetenskapen blir det naturligt att förstå vårdvetenskapen och begreppens 
innebörd i vårdvetenskapen. LaSala (2009) beskriver begreppet moraliskt ansvar som 
en bärande byggsten i vårdpersonalens etiska kunnande. Att uppfatta och ha 
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gemensam förståelse mellan vårdpersonal om vårdbegreppens innebörd är av största 
betydelse då detta utmynnar i god och säker patientvård.  

Figuren som framträdde genom resultatet gestaltar det moraliska i begreppet ansvar 
enligt författarna till studien. Människan som moralisk agent är navet i en rörelse vid 
moraliskt ansvarstagande beslut. Den fria viljan, determinismen och skuld är tre 
faktorer som är ofrånkomligt anknutna till den moraliska agenten. För att driva den 
moraliska agenten framåt i rummet av moraliskt ansvar krävs rörelse och reflektion av 
dessa faktorer.  

Konklusion 
I resultatet från studien framkom olika sidor av det moraliska i ansvar. Determinismen 
och den fria viljan diskuteras, där resonemanget kretsar kring hur stort inflytande 
människor har i sitt beslutsfattande. Det framkom i flera av de vetenskapliga 
artiklarna att vårdpersonal tvingas agera moralisk agent. Moralisk agent är någon som 
är moraliskt ansvarig för sitt och sitt vårdteams omdöme och handlingar i omvårdnad. 
Skulden är i direkt korrelation med moraliskt ansvarstagande. Skuld uppkommer 
alltid då inte ansvarstagandet uppfylls. Skulden, den fria viljan och determinismen är 
tre faktorer som är ofrivilligt anknutna till den moraliska agenten. Det krävs reflektion 
av det moraliska ansvaret av vårdpersonal för att utveckla den professionella 
moraliska agenten och driva den framåt i rummet av moraliskt ansvar. 

Implikation 
För att få ett gemensamt språk och en grundläggande tanke om vårdandets idé krävs 
en gemensam uppfattning om vårdvetenskapliga begrepp. Vårdpersonal ställs inför 
moraliskt ansvarstagande beslut i sitt dagliga arbete, därför är det viktigt att kunna 
försvara, diskutera och sätta ord på de ansvarstagande moraliska beslut som tas. Det 
moraliska i ansvaret bör beforskas ytterligare i modern tid då det råder bristande 
forskning inom begreppet.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Academic search Elite PsycInfo 

Moraliskt ansvar  
Moral responsibility 
(fritext) 

Moral responsibility 
(fritext) 

Moral responsibility 
(fritext) 

Moraliskt ansvar  
Moral accountability 
(fritext) 

Moral accountability 
(fritext) 

Moral accountability 
(fritext) 

Omvårdnad Nursing (fritext) Nursing (fritext) Nursing (fritext) 

    



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 
(urval 1) 

Resultat 
artiklar 
(urval 2) 

2015-10-27 Cinahl 

Moral responsibility OR Moral 
accountability AND nursing, 2010-
2015, peer reviewed, research 
article, english 10 10 (2) (1) 

2015-10-27 
Academic 
search elite 

Moral responsibility OR Moral 
accountability AND nursing, 2010-
2015, peer reviewed, english, 
article 554 25 9 (1) 5 (1) 

2015-10-27 PsycInfo 

Moral responsibility OR Moral 
accountability AND nursing, 2010-
2015, peer reviewed, english.  52 33 7 (3) 2 (2) 

2015-10-30 
Manuell 
sökning 

Moral Accountability and Integrity 
in Nursing Practice 1 1 1 1 

Summa   614 69 17 8 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

Referens Holt, J., & Convey, H. (2012). Ethical practice in nursing care. Nursing Standard, 27(13), 51-56. 
 

Land  
Databas 

England 
Academic Search Elite 

Syfte Denna studie undersöker den etiska praxisen hos vårdpersonal utifrån ett hälso-perspektiv. 

Metod:  
Design 

Teoretisk 
En fenomenologisk studie om etiska dilemman inom omvårdnad. 

Urval Inget beskrivet då detta är en teoretisk studie som diskuterar ett fenomen inom omvårdnad. 

Datainsamling Fenomenologisk tolkning av vetenskapliga artiklar och litteratur. 

Dataanalys Författarna har fördjupat sig i vetenskapliga artiklar och relevant data runt det diskuterade 
området. Detta leder till en djupare insikt och tolkningar runt det etiska i omvårdnaden. 

Bortfall Inget beskrivet.  

Slutsats Att vara medveten om sina begränsningar och sina ansvarsområden som sjuksköterska är 
nödvändigt. Det moraliska ansvaret är att vara väl medveten om det goda och onda i 
omvårdnadsmässiga handlingar och utifrån detta alltid handla utifrån patienternas bästa. Som 
sjuksköterska är det viktigt att alltid kunna försvara och förklara varför du handlat på ett särskilt 
sätt i situation med etisk och moralisk botten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Detta är en teoretisk artikel vilket gör att resultatet inte redovisas under speciellt 
stycke. Men diskussionen om etisk praxis i vården stämmer väl överens med studiens syfte. 
Metoden är inte beskriven och urval saknas då artikeln utgår från tidigare vetenskapliga artiklar.  
Pålitlighet: I denna teoretiska artikel redovisas ingen metodkunskap, tekniskutrustning eller 
förförståelse. Kunskapen som är insamlad till artikeln är från vetenskapliga artiklar, dessa 
diskuteras och redovisas väl.  
Bekräftelsebarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teori artikel så ser upplägget inte ut på samma sätt. 
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är på många sätt 
knapphändiga men de centrala delarna i denna teoriartikel redovisas väl. Eftersom artikelns 
diskussion utgår från vetenskapliga artiklar är teorin i denna vetenskapliga artikel trovärdig och 
överförbar i sjuksköterskans dagliga arbete som reflektionsmaterial.   



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

Referens LaSala, C. A. (2009). Moral accountability and integrity in nursing practice. Nursing Clinics of 
North America, 44(4), 423-434. 

Land  
Databas 

 USA 
Cinahl 

Syfte Att diskutera moraliskt ansvar och integritet i omvårdnad. 

Metod:  
Design 

Teoretisk 
En fenomenologisk studie om moraliskt ansvar inom vården. 

Urval Inget beskrivet då detta är en teoretisk studie som diskuterar ett begrepp inom omvårdnad. 

Datainsamling Författarna har fördjupat sig i vetenskapliga artiklar och relevanta lagar och riktlinjer runt det 
diskuterade begreppet. Detta leder till en djupare insikt och tolkningar runt begreppet moraliskt 
ansvar i omvårdnaden. 

Dataanalys Fenomenologisk tolkning av vetenskapliga artiklar och litteratur. 

Bortfall Inget beskrivet. 

Slutsats Artikeln belyser innebörden av att vara en moralisk agent och de moraliska förpliktelserna för 
sjuksköterskan. Artikeln identifierar även etiskt svåra situationer och betydelsen av 
sjuksköterskans moral. Artikeln belyser även viktiga komponenter i moraliskt ansvar inom vården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Detta är en teoretisk artikel vilket gör att resultatet inte redovisas under speciellt 
stycke. Diskussionen om moraliskt ansvar i vården stämmer överens med studiens syfte. Metoden 
är inte beskriven och urval saknas då artikeln utgår från forskarens egen teori och tidigare 
vetenskapliga artiklar. 
Pålitlighet: I denna teoretiska artikel redovisas ingen metodkunskap, tekniskutrustning eller 
förförståelse. Viss del av kunskapen som är insamlad till artikeln är från vetenskapliga artiklar. 
Dessa diskuteras och redovisas väl. 
Bekräftelsebarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teoriartikel så ser upplägget inte ut på samma sätt.   
Överförbarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teoriartikel så ser upplägget inte ut på samma sätt. 
 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Miller, W. R., Young, N., Friedman, D., Buelow, J. M., & Devinsky, O. (2013). Discussing 
sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) with patients: Practice of health-care providers. 
Epilepsy & Behavior, 32. 38-41. doi: 10.1016/j.yebeh.2013.12.020  

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva olika vårdgivares sedvana när det gäller diskussionen med 
SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) med epilepsi-patienter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fokusgruppsstudie 

Urval Barn och- vuxen- expertis för epilepsi, neurologer och specialistutbildade sjuksköterskor 
rekryterades vid American	Epilepsy	Society	och	the	American	Association	of	Neuroscience	
Nurses.	Informanter	bjöds	även	in	via	e-post,	samt	inbjudningar	delades	ut	vid	
utbildningstillfällen	för	personal.		
 

Datainsamling Studien utfördes mellan december 2011-september 2012. 	
Datainsamling	skedde	genom	fem	fokusgrupps-analyser;	Två	grupper	för	medicinsk	expertis	
för	epilepsi,	Två	för	neurologer	och	en	grupp	för	sjuksköterskor.	Varje	fokusgrupp	leddes	av	
författarna	till	studien.		Informanterna	fick	besvara	frågor	om	skäl	till	varför	de	diskuterar,	
eller	väljer	att	inte	diskutera	frågor	kring	SUDEP	med	patienter.	Följdfrågor	följde	till	
diskussionen	som	uppkom.	Intervjuerna	varade	mellan	60-90	minuter.	Samtalen	spelades	in	
och	transkriberades	ordagrant.	 

Dataanalys All data analyserades, varje fokusgrupp för sig. Koder framkom vid analysen som baserades på de 
viktigaste frågorna från intervjuerna. Dessa koder jämfördes mellan grupperna. Den data som 
inkom från grupperna bildade teman som hjälpte till att svara mot syftet i studien. 

Bortfall Anges ej. 

Slutsats Det framkom inom alla discipliner att det finns skäl till att diskutera SUDEP då det innefattar 
praktiskt ansvar, moraliskt ansvar, förutseende och handlingskraftighet från personalens sida. Hos 
sjuksköterskorna framkom ytterligare ett skäl till att diskutera SUDEP med patienterna för att 
kunna vara patientens advokat. 
Både den medicinska expertisen	för	epilepsi och neurologer motiverade moraliskt ansvar som en 
anledning till att inte diskutera SUDEP med sina patienter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studiens resultat svarar mot syftet. Urval: Sjukvårdspersonal från olika discipliner 
som arbetar med epilepsi-patienter bjöds in att delta i studien. Metod: Är utförligt beskriven. 
Datainsamling: Väl genomförd. Analysresultat: Är väl beskrivet. Skapad kunskap är rimlig och 
resultatet äger giltighet. Informanterna har inte fått ta del av intervjuerna eller fältanteckningar. 
Kritisk vän och triangulering saknas. 
Pålitlighet: Författarna beskriver ingen förförståelse. Författarnas metodkunskaper uppfattas som 
goda. Tidigare erfarenheter beskrivs inte från författarna. Teknisk utrustning används men 
beskrivs inte noga. Intervjuerna har genomförts av studiens författare men det framgår inte vem av 
dem som har transkriberat intervjuerna.  
Bekräftelsebarhet: Informanterna har inte fått läsa intervjuerna och kritisk vän saknas. Urval av 
informanter är väl beskrivet. Datainsamlingen har pågått under nio månader mellan 2011-2012. 
Överförbarhet: Författarna diskuterar studiens överförbarhet. Överförbarheten är väldigt god, då 
författarna har preciserat studiens frågor och att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarheten 
uppfylls i god grad. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Neiman, P. (2011). Nursing strikes: An ethical perspective on the US healthcare community. 
Nursing ethics, 18(4), 596-605.  

Land  
Databas 

USA  
Academic Search Elite  

Syfte Att undersöka det moraliskt rättfärdiga i en sjuksköterskestrejk.    

Metod:  
Design 

Teoretisk. 
En fenomenologisk studie om moraliska dilemman inom strejk i vården. 

Urval Inget beskrivet. 

Datainsamling Författarna har satt sig in i vetenskapliga artiklar och rapporter om strejker i USA. Detta leder till 
en djupare insikt och reflektioner runt konsekvenserna av strejk av sjuksköterskor i vården. 

Dataanalys Fenomenologisk tolkning av vetenskapliga artiklar och litteratur.  

Bortfall Inget beskrivet. 

Slutsats Det finns ett moraliskt ansvar för alla sjuksköterskor att alltid se efter patientens bästa oberoende 
av hur resurser eller stöd från högre myndigheter ser ut. Att gå ut i strejk är ett moraliskt dilemma 
då det finns vetenskaplig forskning på att dödligheten ökar med 6,5% för patienterna under en 
strejk av sjuksköterskor.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Detta är en teoretisk artikel vilket gör att resultatet inte redovisas under speciellt 
stycke. Men diskussionen om moraliskt ansvar under strejk stämmer väl överens med studiens 
syfte. Metoden är inte beskriven och urval saknas då artikeln utgår från forskarens egen teori och 
tidigare vetenskapliga artiklar. 
Pålitlighet: I denna teoretiska artikel redovisas ingen metodkunskap, tekniskutrustning eller 
förförståelse. Kunskapen som är insamlad till artikeln är från vetenskapliga artiklar, dessa 
diskuteras och redovisas väl. Triangulering saknas.  
Bekräftelsebarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teori artikel så ser upplägget inte ut på samma sätt.   
Överförbarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teoriartikel så ser upplägget inte ut på samma sätt. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Peter, E., Mohammed, S., & Simmonds, A. (2014). Narratives of aggressive care Knowledge, time, 
and responsibility. Nursing ethics, 21(4), 461-472. 

Land  
Databas 

Canada 
Academic Search Elite 

Syfte Att utforska var sjuksköterskornas moraliska kunskap är i situationer där alltför aggressiv sjukvård 
används.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kritisk narrativ analys. 

Urval 15 examinerade sjuksköterskor valdes ut som hade 1-25 års erfarenhet inom yrket. För att vara 
berättigade till deltagande i studien skulle de ha upplevt moralisk stress vid vårdandet av patienter 
som de ansåg hade fått för aggressiv vård.  

Datainsamling Deltagarna ombads berätta om situationer där de upplevt att patienter blivit utsatta för alltför 
aggressiv medicinsk behandling, som de själva uppfattat som onödigt. Informanterna berättade i 
snitt 2,6 händelser var med ett intervall mellan 0-6 händelser. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades.  

Dataanalys Reismans´ tematiska analys användes för att analysera datan. Berättelserna hölls intakta och 
analyserades i sin helhet för att kunna tolka hur det stämmer överens med moralisk kunskap. Varje 
intervju lästes flera gånger och gavs ett tematiskt namn som speglade informantens moraliska 
kunskap. De tematiska namnen jämfördes med varandra och diskuterades mellan författarna till 
artikeln tills fyra typer av berättelser framkom:  
1. Vänta och se: Medicinsk osäkerhet  
2. Avböjt ansvar inför bemöta att dö, döden eller meningslöshet. 
3. Avvikande överenskommelser, ansvar och temporärt ansvar.   
4. Priviligierad medicinsk förståelse och ansvar. 

Bortfall Anges ej. 

Slutsats Anhöriga behöver ofta tid på sig att för kunna ta sitt moraliska ansvar gentemot sina 
familjemedlemmar, där döden är oundviklig. Studien reflekterar över moralisk förståelse i modern 
medicin. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studiens resultat svarar mot syftet. Urval: 15 sjuksköterskor, alla har upplevt att 
patienter blivit utsatta för alltför aggressiv medicinsk behandling, som de själva uppfattat som 
onödigt. Metod: Noggrant beskriven. Datainsamling: Alla informanter har berättat fritt om 
situationer de har upplevt att patienter har fått aggressiv vård i onödan. Analysresultat: Utförligt 
beskrivet. Förförståelse: Författarna beskriver inget om sin förförståelse. Triangulering saknas, 
likaså en kritisk vän. Informanterna har inte fått ta del av fältanteckningar eller intervjuer. 
Pålitlighet: Förförståelse: Författarna beskriver inte sin förförståelse. Metodkunskaper: 
Författarnas metodkunskaper anses vara goda. Författarna uppger inte om de har tidigare 
kunskaper inom området som påverkat datainsamling och dataanalys. Teknisk utrustning och 
datainsamling är väl beskrivet. Det framgår inte vem som har utfört intervjuerna och transkriberat 
dem. 
Bekräftelsebarhet: Urvalet av informanter är väl beskrivet i artikeln. Det framgår inte under hur 
lång tidsperiod datainsamlingen har pågått. Analysprocessen är väl beskriven och datainsamling 
och databearbetning har skett systematiskt. Författarna uppger inte längden på intervjuerna. 
Överförbarhet: Författarna diskuterar studiens begränsningar och överförbarhet då informanterna 
har delat med sig av personliga upplevelser. Studiens överförbarhet är tveksam då flera av 
kriterierna i trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet inte uppfylls helt och hållet.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

Referens Simmonds, A. H., Peter, E., Hodnett, E. D., & McGillis Hall, L. (2013). Understanding the moral 
nature of intrapartum nursing. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 42(2), 
148-156. 
 

Land  
Databas 

Canada  
PsycInfo 

Syfte Att undersöka hur moraliskt ansvar förstås och påverkas av sjuksköterskor gentemot kvinnor 
under förlossning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kritiskt narrativ analys med feministiskt perspektiv. 

Urval 14 sjuksköterskor som arbetat heltid mer än 6 månader eller deltid minst 12 mån. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Fältanteckningar och intervjuerna granskades efter varje intervju-tillfälle vilket kunde hjälpa till 
att förfina frågorna samt gav idéer till teman inom området. I slutfasen framkom teman och sub-
kategorier 

Bortfall Anges ej. 

Slutsats 4 teman framkom som fångar sjuksköterskans moraliska förståelse och dess påverkande faktorer: 
1. Organisera och koordinera vårdandet: Sköterskorna arbetar i team, då är organisering av arbetet 
nödvändigt för att sjuksköterskorna ska vara kapabla att fokusera och möta moraliskt ansvar de 
ställs inför. 
2. Svara an på det oförutsägbara: Oförutsägbarheten inom yrket gentemot både patienters 
värkarbete och deras smärta är något sjuksköterskan måste väga in i sina moraliska bedömningar. 
3. Känna igen sina gränser för sitt ansvar gentemot andra: Att vara säker på sitt ansvarsområde 
och kollegors ansvarstagande ger en trygghet i det moraliska ansvaret. 
4. Diskutera vården med kvinnor och deras närstående: Man behöver vara trygg i sin yrkesroll för 
att patienter och deras närstående ska känna förtroende och delaktighet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar an mot syftet. Urvalet: Inklusionskriterier: Arbetat heltid i minst 
6 månader eller deltid i minst 12 månader. Metoden är bra beskriven. Datainsamling är väl 
genomförd. Analysresultat noggrant beskrivet där kunskapen är rimlig och äger giltighet. 
Författarna har inte beskrivit sin förförståelse. Informanterna fick inte ta del av fältanteckningar, 
och inte heller en kritisk vän finns. Triangulering saknas. 
Pålitlighet: Författarna visar god kvalitet på metodkunskaperna. Teknisk utrustning och 
tillvägagångssätt vid datainsamling är väl beskrivet. Förförståelse och tidigare erfarenheter 
diskuteras ej.  
Bekräftelsebarhet: Urvalet och analysprocessen är väl beskriven, dock inte hur länge 
datainsamlingen och intervjuer pågick. Informanterna eller kritisk vän har inte fått ta del av 
materialet under studiens gång. 
Överförbarhet: Överförbarheten diskuteras av författarna. Överförbarheten känns trovärdig då 
pålitlighet och bekräftelsebarhet är god i relation till artikelns syfte. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

Referens Snelling, P. C. (2012). Saying something interesting about responsibility for health. Nursing 
Philosophy, 13(3), 161-178. 
 

Land  
Databas 

England  
Academic Search Elite 
 

Syfte Att säga något intressant om ansvar för hälsan.   

Metod:  
Design 

Teoretisk  
En fenomenologisk studie om etiska dilemman inom omvårdnad. 

Urval Inget beskrivet då detta är en teoretisk studie som diskuterar ett begrepp inom omvårdnad. 

Datainsamling Författarna har fördjupat i vetenskapliga artiklar och relevanta lagar och riktlinjer runt det 
diskuterade begreppet. Detta leder till en djupare insikt och tolkningar runt begreppet ansvar i 
omvårdnaden. 

Dataanalys Fenomenologisk tolkning av vetenskapliga artiklar och litteratur.  

Bortfall Inget beskrivet.  

Slutsats Det moraliska ansvaret diskuteras utifrån två olika infallsvinklar: Determinismen och den fria 
viljan. 
Determinismen menar att saker händer utan att vi kan förhindra det. Inom ett hälsoperspektiv 
menas detta att vi inte bestämmer över våra anlag, gener, uppväxt och miljön vi lever i, men en 
människa kan vara moraliskt ansvarig över sin dåliga hälsa då hon alltid är ansvarig för sin 
representativa hälsa.  
Den fria viljan utgår ifrån att allt människan gör utgår från val. Detta innebär att det moraliska 
ansvaret ligger helt på individen. Individen måste kunna redogöra sina beslut och ha ett moraliskt 
övervägande över sina handlingar.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Detta är en teoretisk artikel vilket gör att resultatet inte redovisas under speciellt 
stycke. Men diskussionen om ansvar i vården stämmer väl överens med studiens syfte. Metoden är 
inte beskriven och urval saknas då artikeln utgår från forskarens egen teori och tidigare 
vetenskapliga artiklar. 
Pålitlighet: I denna teoretiska artikel redovisas ingen metodkunskap, tekniskutrustning eller 
förförståelse. Viss del av kunskapen som är insamlad till artikeln är från vetenskapliga artiklar. 
Dessa diskuteras och redovisas väl. 
Bekräftelsebarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teori artikel så ser upplägget inte ut på samma sätt.   
Överförbarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teoriartikel så ser upplägget inte ut på samma sätt. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Snelling, P. C. (2015). Who can blame who for what and how in responsibility for health?. 
Nursing Philosophy, 16(1), 3-18. 
 

Land  
Databas 

England 
Academic Search Elite 

Syfte Att diskutera hur sjukvårdspersonal påverkas av patienternas egenansvar för sin hälsa.  

Metod:  
Design 

Teoretisk. 
En fenomenologisk studie om patienters egenansvar för sin hälsa.   

Urval Inget beskrivet då detta är en teoretisk studie som diskuterar ett fenomen inom omvårdnad. 

Datainsamling Författarna har satt sig in i vetenskapliga artiklar och relevanta lagar och riktlinjer runt det 
diskuterade begreppet. Detta leder till en djupare insikt och tolkningar runt begreppet ansvar i 
omvårdnaden. 

Dataanalys Fenomenologisk tolkning av vetenskapliga artiklar och litteratur. 

Bortfall Inget beskrivet. 

Slutsats Det moraliska ansvaret går hand i hand med begreppet skuld. Vid dålig hälsa finns det alltid en 
skuld hos patienterna om den dåliga hälsan är självförvållad. Vi måste vara moraliska agenter 
(Agent är den eller det som utför en handling) för våran egen hälsa men även som vårdpersonal.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Detta är en teoretisk artikel vilket gör att resultatet inte redovisas under speciellt 
stycke. Men diskussionen om etisk praxis i vården stämmer väl överens med studiens syfte. 
Metoden är inte beskriven och urval saknas då artikeln utgår från tidigare vetenskapliga artiklar.  
Pålitlighet: I denna teoretiska artikel redovisas ingen metodkunskap, tekniskutrustning eller 
förförståelse. Kunskapen som är insamlad till artikeln är från vetenskapliga artiklar, dessa 
diskuteras och redovisas väl. Ämnet diskuteras från olika infallsvinklar vilket styrker studien. 
Bekräftelsebarhet: Utifrån de referenser denna artikel använt är det som presenteras en god och 
pålitlig diskussion. Inga kritiska vänner, informanter eller tidsangivelser redovisas. Eftersom det är 
en teori artikel så ser upplägget inte ut på samma sätt. 
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är på många sätt 
knapphändiga men de centrala delarna i denna teoriartikel redovisas väl. Eftersom artikelns 
diskussion utgår från vetenskapliga artiklar är teorin i denna vetenskapliga artikel trovärdig och 
överförbar i sjuksköterskans dagliga arbete som reflektionsmaterial.   
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